PAPILDIZDEVUMS
Vasara 2016

DĀVANA
TEV!
Vai zini, kas ir nonācis tavās rokās? Tu rokās turi īpašu draudzes izdevumu. Tā nav regulārā draudzes avīzīte
par aktualitātēm, pasākumiem vai par to, ko mēs domājam, kam ticam vai ko uzskatām. Šī ir Dieva dāvana tev. Dāvanas, cik ļoti mums visiem patīk dāvanas, it sevišķi ja tās ir vērtīgas, noderīgas un skaistas. Šis draudzes izdevums ir
dāvana tev, taču ne vienīgā. Šis izdevums ir dāvana, kas grib tev atklāt un dot vēl citu dāvanu, patiesībā tik neizmērojami daudz dāvanu! Dievs ir tik daudz dāvanu licis savā draudzē, tik daudz ir devis savai baznīcai no tā, ko baznīca var
dāvināt tev un ne tikai tev. Mēs neesam īpaša draudze, mēs esam vienkārši daļa no lielās Dieva ģimenes. Un kā daļai
no Dieva ģimenes mums ir tik daudz dots! Mēs tik daudz esam saņēmuši no Dieva, ka nevaram to nedot tālāk. Tādēļ
šeit tu atradīsi iespēju iepazīties ar to, ko Dievs tev dāvina šajā baznīcā caur šo draudzi, caur šiem cilvēkiem, kas ir
Dieva svētīti un vadīti, un vēlas svētīt arī tevi. Jo vai nav tā, ka nevērtīgās lietas mūsu dzīvē var iegādāties par naudu.
Dārgas lietas – par lielu naudu. Bet visbezjēdzīgākās lietas – par milzīgu naudu. Taču patiesi vērtīgo mūsu dzīvē mēs
neiegūstam par naudu. Visvērtīgāko mēs iegūstam ar savu sirdi, savu uzticību, mīlestību un atvērtību. Tādēļ es gribu
aicināt: lasi uzmanīgi! Lasi ar atvērtu sirdi! Es ticu, ka te ir iespējams atrast to, ko tu jau tik sen meklē. Vai tā nav Dieva
dāvana, kas ir domāta tieši tev?
Tava Pāvila draudze un mācītājs Ģirts Prāmnieks
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Step Up
Soli augšup, soli tuvāk Dievam! Tāpat kā mūsu ceļš uz kādu mērķi, arī garīgā dzīve sastāv no soļiem. Mēs
vienmēr speram soļus, soli uz priekšu, bet reizēm – arī atpakaļ. Reizēm mūsu soļi mūs tuvina mērķim, citreiz attālina.
Reizēm mēs izdarām liekus soļus, reizēm – sānsoļus. Step Up ir brīvas formas dievkalpojums, un varbūt tieši tādēļ tas
ir tavs dievkalpojums. Tāpat kā ierastā dievkalpojumā, arī šajā mēs pulcējamies, lai klausītos Dieva vārdu, lasītu Bībeli,
lūgtu un kopīgi svinētu sakramentu. Šis ir dievkalpojums, kur skan vairāk dažādas mūzikas, dažādu instrumentu un
mākslinieku izpildījumā. Dievkalpojums, kur mācītājs ir „vienā līmenī” ar tevi, jo neviens no mums nav augstāks par
otru. Kā Latvijas evaņģēliski luteriskā draudze mēs arī šajos dievkalpojumos sekojam luteriskai mācībai un pārliecībai
Svēto rakstu izpratnē, augstāko autoritāti piešķirot Bībelei. Step Up dievkalpojumos mēs gribam ne tikai ieklausīties
tajā, ko Dievs mums saka, bet arī izteikt Dievam slavu un godu, Viņu apbrīnojot un godinot.
Mūsu ikdienā mēs ejam daudz soļu uz priekšu, taču nereti piemirstam, ka mums arī ir jāsper soļi augšup. Step
Up ir iespēja tev spert soļus augšup savā dzīvē. Un ne tikai tev vien, jo šie vakara dievkalpojumi ir tā vieta, kur tik
viegli atvest arī sev dārgus cilvēkus, kam tāpat kā mums visiem ir vajadzīgi soļi augšup. Un kāds būs tavs nākamais
solis?
Ģirts Prāmnieks

Grupa “DIVAS TAKAS”
Grupu „Divas Takas” nodibinājām 2012.gada jūlijā, kad vēl paši neapjautām, ko tas nozīmē un ko tas mums
nesīs. Bijām pavisam maziņi un smieklīgi un, šķiet, ka jau tad mēs cietām no zema pašnovērtējuma (jāteic, ka šobrīd
runāju emocionālo sieviešu vārdā).
Atceros, kā par grupas nosaukumu prātojām Ziedoņdārza zālājā, līdz nonācām līdz „Divām Takām”,
apzinoties, ka nav vidusceļa šajā dzīvē. 1.psalms Bībelē to apstiprina.
Sauklis jeb tas, ko mēs gribam nest citiem, – tā ir vairāk nekā vienkārši grupa. Mēs esam draugi, Sv.Pāvila draudzes
locekļi, burtiski viena ģimene, Dieva bērni, miera un gaismas nesēji.
Jāatzīst, ka ir daudzas virsotnes sasniegtas, tomēr vēl vairāk bijis tumšu aleju un tuksnešu klejošanas,
kad šķiet, ka šim sauklim vairs nepiemīt spēks. Tomēr, ejot cauri, Dievs atkal un atkal mums norāda, ka te nu mēs
esam– izredzēti būt kopā kā viens veselums, stāvēt Dieva armijas priekšgalā, stalti un stipri, pastāvot Viņa misijas un
nodoma dēļ.
Mūzika ir tas, ko mīlam un ne tikai kā indivīdi, bet arī mīlam to radīt un baudīt mūsu piecu mīļajā sastāvā.
Grupas mērķis ir pasniegt Labo vēsti, ļaut cilvēkiem atbrīvoties no viņu nastām un sludināt, ka Dievs ir tas, kas
atbrīvo, nevis ierobežo.
Dita Svarupa

2

Rīgas Sv. Pāvila ev. luteriskās draudzes avīzes PAPILDIZDEVUMS

Vai dzīvē ir kas vairāk?
ALPHA jeb Alfas kurss – tā ir iespēja ikvienam iepazīt kristīgo ticību. Alfā nav muļķīgu jautājumu vai nepareizu uzskatu. Tā ir iespēja iepazīt Dievu, sevi un citus. Alfu atbalsta visas vadošās kristīgās konfesijas. Priekšzināšanām
nav nozīmes, arī vecuma ierobežojuma nav. Alfa ir kļuvusi ne tikai par alternatīvu iesvētes mācībai, bet arī par iespēju
iepazīt draudzi, iesaistīties tās aktivitātēs, iegūt jaunus draugus un augt ticībā.
Alfas kurss ir radies Bromtonas Svētās Trīsvienības anglikāņu draudzē Londonā. Pirmo reizi tas noturēts 1977.
gadā. ALPHA ir izaugusi no pieciem kursiem sākuma gados Anglijā līdz vairāk nekā 66 000 kursu 169 pasaules valstīs
šodien.
Ko nozīmē ALPHA? Katram burtam šajā vārdā ir nozīme.
A – aicināts ikviens; L – lekcijas; P – pica, pasta; H – humors; A – atvērtība, atbalsts, atbildes.
Tas nozīmē, ka ikviens, kam ir interese var apmeklēt lekcijas, kurās neformālā gaisotnē, baudot tēju un uzkodas, uzzināt par ticību, Dievu, baznīcu, diskutēt par jautājumiem, kas radušies gan pirms Alfas kursa, gan klausoties
lekcijas. Un, protams, Alfā arī neiztiekam bez veselīgiem jokiem, draudzīgas atmosfēras un Dieva slavēšanas dziedot.
Alfas kursa pamatā ir desmit lekcijas, kurās apskata tādas tēmas kā „Kas ir Jēzus?”, „Kādēļ un kā man lūgt?”, „Kā Dievs
mūs vada?”, „Kas ir Svētais Gars?”, „Kas ir baznīca?” u.c. Pēc lekcijas Alfas dalībnieki mazās grupās pārrunā dzirdēto,
diskutē un meklē atbildes uz saviem jautājumiem. Alfas kurss sevī ietver arī nedēļas nogales izbraukumu. Tas nozīmē,
ka kursa laikā visi dalībnieki un Alfas komanda dodas kopīgās brīvdienās ārpus Rīgas. Šīs ir ļoti piepildītas brīvdienas,
jo notiek gan lekcijas, gan arī neliela atpūta svaigā gaisā, pie dabas, ir pirtī iešana un ir interesantas vakara sarunas,
kas dažreiz ievelkas līdz vēlai naktij. Gandrīz visi dalībnieki pēc nedēļas nogales vienmēr saka, ka tajā ir noticis kaut
kas brīnumains, jo šo divu dienu laikā nemanot esi ieguvis jaunus draugus.
Katru gadu februārī un oktobrī Rīgas Sv. Pāvila draudze gaida jaunus Alfas kursa dalībniekus, kas vēlas 12
nedēļu garumā foršā atmosfērā pavadīt ceturtdienu vakarus, vairāk uzzinot par Dievu, ticību, baznīcu, reliģiju, lūgšanu jēgu. Turklāt Alfas kurss dod iespēju iepazīt draudzes cilvēkus, nedaudz ieskatīties draudzes dzīvē un vēlāk tajā arī
iesaistīties.
Ance Mūriņa

Beta kurss
Ar to, ka saprotam kristietības pamatus, nepietiek, lai dzīvotu saskaņā ar Dievu. Ja zinām, kas ir Bībele, nenozīmē, ka protam to saprast. Tāpat kā, ja zinām, kā lūgt, tas nebūt nenozīmē, ka protam arī sadzirdēt, ko Dievs mums
atbild. Bet Dievam ir tik daudz ko mums teikt! Un tik daudz ko mūsu dzīvē Dievs vēl gribētu salabot un atjaunot.
Tādēļ ir jāapsēžas pie Dieva Kājām un jāļauj Viņam mūs mācīt. Tādēļ, kā jau to nosaukums liecina, Beta nav tiem, kas
sper pirmos soļus ticības dzīvē. Beta ir turpinājums pēc Alfas.
Ko tad dara Beta kursā? Beta kurss ir veidots citādāk un arī tā uzdevums ir cits. Beta Kurss ir domāts tiem,
kas ir izgājuši Alfu un sapratuši, ka vēlas savu dzīvi dzīvot kopā ar Dievu, dodot Viņam ne tikai vietu savā svētdienā,
bet gan savā ikdienā un dzīvē. Tāpat Beta kurss ir visiem tiem, kas jau ilgu laiku iet baznīcā, draudzē, bet gribētu
piedzīvot intensīvāku laiku ar Dievu un ar sevi. Beta kursā uzsvars nav uz lekcijām, bet gan uz darbu grupās un mājās.
Jo, salīdzinot ar Alfas kursu, kur tiek apskatītas dažādas ar kristietību saistītas tēmas un jautājumi, Beta kursam
ir pavisam cits uzdevums. Beta kursā mēs iemācāmies lasīt un saprast Bībeli, lūgt un sadzirdēt Dievu, veidot savu
personisko laiku ar Dievu un ieraudzīt sevī to, kādus Dievs mūs katru ir veidojis. Mēs mācāmies ļaut Dievam mūs
saprast, veidot, aprūpēt, mācīt un vadīt. Bieži, lai sāktu iet ceļu ar Dievu, mums vispirms ir jāmācās Viņam uzticēties
un atzīt Viņa autoritāti. Nereti mums ir jāsāk ar to, ka ejam pie Dieva un jautājam: – Kas mēs esam? Kādus Viņš mūs
ir veidojis? – Un jāiemācās ieraudzīt mūsu identitāti, arī jauno identitāti, jo Dievs mūs sauc par saviem bērniem, bet
sevi – par mūsu debesu Tēvu. Ko tas nozīmē Tev?
Ģirts Prāmnieks
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laulāto kurss
„SIEVAS, ESIET PAKLAUSĪGAS SAVIEM VĪRIEM (..).
VĪRI, MĪLIET SAVAS SIEVAS UN NEESIET SKARBI PRET VIŅĀM.“
/KOL. 3:18–19/

Kas ir laulāto kurss? Tie ir septiņi vakari jaukā atmosfērā reizi nedēļā, kad pāris kopā iet uz randiņu un pie romantiska galdiņa divatā bauda vakariņas, labu mūziku, klausās praktiskas uzrunas un pārrunā dzirdēto. Šī kursa laikā
nav darba grupās un nav jādalās pieredzē ne ar vienu citu kā tikai ar savu laulāto. Katrā tikšanās vakarā pāris domā
un savstarpēji apspriež kādu no laulībā svarīgām tēmām, piemēram, stiprs pamats laulībā, sazināšanās māksla,
konfliktu risināšana, piedošana, vecāku ģimenes ietekme tagad un agrāk, mīlestības valodas u.tml. Vakara gaitā ir
paredzēti vairāki uzdevumi darba grāmatiņās, kurus katrs izpilda individuāli un pēc tam pāris savā starpā tos klusām
pārrunā.
Kam īsti domāts laulāto kurss? Daudzi droši vien domā, ka tas vairāk paredzēts jaunajiem vai tiem, kas precējušies nesen, taču tā nav.
Tas ir domāts ikvienam pārim – vienalga, vai pāris ir kopā vienu vai sešdesmit vienu gadu, vienalga, vai ir stipra
ģimene vai arī laulātie cīnās, lai tādu izveidotu. Arī tad, ja laulība ir ļoti veiksmīga, laulāto kurss palīdzēs nostiprināt
pāra labos ieradumus. Īpaši vērtīgs un noderīgs šis kurss varētu būt tieši tiem pāriem, kuri ir precējušies jau ilgāku
laiku – 10, 20 un īpaši 30, 40 vai vairāk gadu. Šie vakari palīdz paskatīties uz savu otro pusīti it kā no jauna, kā uz pašu
svarīgāko cilvēku un labāko draugu. Tie palīdz saskatīt savas kļūdas un ieraudzīt to, kā kopā var gūt lielāku prieku un
piepildījumu savā ģimenē. Laulāto kurss domāts ikvienam, kam rūp un ir svarīgas savstarpējās attiecības.
Ja arī tev rūp tava laulība un tu vēlies apmeklēt laulāto kursu vai ieteikt to vecākiem, bērniem vai draugiem,
seko informācijai draudzes mājaslapā.
Gaidīsim tavu pieteikumu!
Anna Prāmniece

Sievu tikšanās

“un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās.”
/Ap. d. 1:42./
Mēs – Dieva sievas – esam tik dažādas, tomēr daudz kas mūs vieno, tādēļ katra mēneša trešajā svētdienā
mēs pēc Dievkalpojuma tiekamies baznīcas pagrabiņā, lai būtu lūgšanā un sadraudzībā ar Kristu un savā starpā. Mēs
nākam kopā, lai pārrunātu garīgas un praktiskas lietas un kopīgi lūgtu. Katrā tikšanās reizē tiek pārrunāta kāda tēma
un aicināts kāds kompetents viesis, kas atklāj mums daudz ko interesantu un liek pārdomāt lietas mūsu ikdienā.
Katrā tikšanās reizē esam aicinātas arī ņemt līdzi pašgatavotu cienastu un dalīties ar interesantām receptēm.
Pievienojies arī tu un iesaki, par kādu tēmu sīkāk vēlies dzirdēt vai ko interesantu uzzināt tikšanās reizē.
Anna Prāmniece
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Ģimeņu lūgšanu vakari… Ko dara vai ko dod lūgšanas?
Dievs Bībelē caur Jēzus Kristus atnākšanu mums ir teicis, lai mēs meklējam Viņu, respektīvi Dievu, nevis
dziedināšanu vai glābšanu, bet tieši Viņu. Un tomēr Bībele arī mums saka, ka, ja ko lūgsim Jēzus Kristus vārdā no
Tēva, viņš mums to dos, ja tas būs saskaņā ar Dieva gribu.
“Kā viens var vajāt tūkstošus, un kā divi var likt bēgt desmit tūkstošiem?” Tad nu domājiet paši, kāda vara ir Dievam,
ja tik lieli ļauno karapulki bēg, kad lūdzam Dievu. Savukārt tiem, kas paļaujas uz elkiem, Dievs saka šādi: ”Un tad Viņš

sacīs: kur ir viņu dievi, klints, uz ko tie cerēja? Lai viņi ceļas un jums palīdz, ka jums būtu patvērums. Nu redziet, ka
Es, Es tas esmu, un nav neviena dieva, vienīgi Es! Es nonāvēju, un Es daru dzīvu, Es ievainoju, bet Es dziedinu, un nav
glābēja no Manas rokas!” /5. Mozus 32:30,37–39/

Nav cita Dieva, no kā nāktu palīdzība, Viņš ir miera, mīlestības, žēlastības un spēka avots, no kura nāk palīdzība īstajā laikā, bet dusmojas, ja darām grēku, jo Viņš ir Svēts. Dievs brīnumaini sakārto izpostītas dzīves un iztīra no
galvas un sirds visu miskasti, visu lieko, kas neļauj saprātīgi domāt. Kā es mēdzu teikt, to tavu grāmatu plauktu, kas
bija sajaukts, sakārto pareizā secībā. Bet, ja tu gribi palaist garām Dieva svētību savā dzīvē, tad droši klausies, ko saka
cilvēki ar dzelžaini loģisko domāšanu, jo Dieva valstība taču nav loģiska. Jā, pretēji loģikai, tā sniedz palīdzīgu roku
pakritušajam un piedod visus tavus grēkus, ja tu lūgsi pēc tā. Un vēl vairāk, tā tevi rada no jauna un atjaunos tavus
spēkus kā ērglim, ka tu varēsi skriet un nepagurt.

“Vai tu to nezini, vai Tu to neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir Tas Kungs, kas radījis zemes galus. Viņš nepiekūst
un nenogurst, Viņa gudrība ir neaptverama. Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Jaunekļi
piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk, bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas
spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst.”
/Jesajas 40:28–31/
Par ko lūdzam lūgšanu vakaros?
Mums ir temati, kuriem ejam cauri katru ceturtdienu, piemēram, ”Attiecības ģimenē”, ”Justies mīlētam un
pieņemtam”, un pēc iepazīšanās ar katru no tematiem lūdzam par konkrētām vajadzībām un par to, kas katram uz
sirds, izejam cauri jautājumiem, tad seko darbs ar Bībeli, vakaru noslēdzam ar lūgšanu un pateicību Dievam. Lūgšanas
vakars ilgst aptuveni pusotru stundu ceturtdienās, arī vasaras periodā no plkst. 19.00 aptuveni līdz plkst. 20.30, īsākā
lekcijā beidzam arī ātrāk. Pieteikšanās pa e-pastu info@pavilabaznica.lv vai arī ar sms – tālruņa nr. 27726974, vai arī
varat pienākt pie manis – Kristīnes Kalniņas-Avotas – baznīcā un pabrīdināt “es būšu,” lai varu rēķināties, ka jāpagaida
draudzes namā, semināru zālē 2. stāvā. Būsiet mīļi gaidīti!
Kristīne Kalniņa-Avota

Bībeles stundas

Aizritējis jau vairāk nekā gads, kopš notiek Bībeles grupas tikšanās. Atskatoties uz aizvadīto laiku, saprotu,
ka manas nodarbības bieži neizdevās, ne viss notika, kā biju iztēlojies. To perfekti apliecina piemērs, ka šobrīd visi
pastāvīgie dalībnieki ir nonākuši šajā grupā bez maniem mērķtiecīgiem aicinājumiem. Bet Dievs lietas kārtoja. Cauri
laikam ejot, šīs Bībeles grupas nodarbības man ir kļuvušas par iknedēļas svētkiem. Nesen nonācu pie šādas atziņas
un ieraudzīju, ka katru reizi varu turpināt nedēļu priecīgs.
Pavisam vienkārša ir katra mūsu tikšanās. Sanākam kopā lasīt un izzināt, esam draudzībā Jēzus Kristus vārdā.
Ar Dieva Vārdiem izaicinām sevi ieraudzīt patiesību savā dzīvē. Izaicinājums ir ne tikai izlasīt, bet arī saprast Dieva
nodomus. Saņemam arī dažādas svētības, kuras varam nest tālāk savās ikdienas gaitās. Un, kad daudz dāvanu esam
saņēmuši, redzam, ka tās mums ir no Debesu Tēva. Šīs nodarbības man ir ļāvušas iedziļināties vienkāršajā Jēzus
Kristus vēstī, kas tik neaptverami ietekmē mūsu dzīves. Pavisam vienkārši.
Aicinu arī jūs pievienoties. Šobrīd mūsu grupā visbiežāk esam četratā, un ir kur pulcēties lielākam skaitam
dalībnieku. Tiekamies trešdienās plkst. 19.00 draudzes namā A. Deglava 10 (pazīstams kā D10) svētdienas skolas
telpā.
Rinalds Gulbis
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„Lūdziet, tad jums taps dots” - Lūgšanu stundas
/Mt. 7:7/

Apustulis Pāvils draudzei to raksta kā pienākumu: „.. un garā lūdziet Dievu ik brīdi, visādi Viņu piesaucot
un pielūdzot; tajā pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūgšanās par visiem svētajiem.” /Efez. 6:18/
Apustulis Pāvils pats bija liels lūdzējs un aizlūdzējs. Tomēr viņš aicina, lai draudze lūdz arī par viņu.

„Es jūs lūdzu, brāļi, mūsu Kunga Jēzus Kristus un Gara mīlestības vārdā, nāciet man palīgā savās aizlūgšanās
Dieva priekšā”. /Rm. 15:30/ Uz šo vārdu pamata ir dzimusi mūsu lūgšanu grupa.
Pēc aiziešanas emeritūrā es vēl tikai domāju, kurā draudzē iestāties, kad pie manis mājās atnāca trīs Sv.
Pāvila draudzes māsas un aicināja iet vadīt lūgšanas stundas. Es to pieņēmu kā Dieva aicinājumu. Sākumā mēs bijām
septiņi, bet piecu gadu laikā esam izauguši līdz 17 lūdzējiem.
Lūgšana ir darbs, kas jādara mīlestībā uz Dievu un arī lūdzējiem citam pret citu. Lai būtu tā, kā saka apustulis
Pāvils pirmajā vēstulē korintiešiem: „Tad nu, mani mīļie brāļi, topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāki tā Kunga darbā

vienumēr, zinādami, ka jūsu darbs tā Kunga lietās nav veltīgs.” /1. Kor. 15:58/

Bez Dieva vārda un lūgšanas mēs nespējam garīgi pieaugt savā ticības dzīvē. Vārdam ir spēks, kas stiprina
mūsu lūgšanas.
Mēs sākumā dziedam dziesmu, pēs tam katrs svētīgi sevi sagatavo klusā lūgšanā. Tad apceram Dieva vārdu,
izvēloties kādu tematu. Tas nostiprina zināšanas, ko tik ātri nepiemirstam. Tad seko brīvās lūgšanas. Tie, kas skaļi
nelūdz, klusībā lūdz līdzi. Noslēgumā visi vienojamies „Mūsu Tēvs” lūgšanā. Nodziedam dziesmu un saņemam Tā
Kunga svētību.
Vienreiz mēnesī svinam sadraudzību pie mielasta galda un apsveicam mēneša jubilārus kā dzimšanas dienā,
tā arī vārda dienā.
Būsim tādi, kā mudina apustulis Pāvils: „.. esiet priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūgšanās”

/Rm. 12:12/

Mīlestībā – Vaira Bitēna

Svētdienas skola
Lai gan mūsu draudzē svētdienas skola nav pastarīte, taču tā joprojām veidojas, aug un mainās. Svarīgākais
skolotāju uzdevums – stāstīt Dieva vārdu bērniem saprotamā veidā. Visi kaut reizi esam dzirdējuši teicienu: “Manā
bērnībā gan tā nebija.” Un taisnība ir! Cilvēki, kultūra, vide ļoti strauji mainās. Tāpēc mums ir jāspēj pielāgoties
bērniem, tā lai viņos rastos ziņkāre gan par pasaules radīšanu, gan par varoņiem, kurus sastopam Bībelē, bet pats
svarīgākais –, kā tas ir, ka mums ir Tēvs, kurš mūs mīl ar beznosacījumu mīlestību.
Katrs bērns, kurš nonāk pie mums svētdienas skolā, tajā pavada noteiktu laiku. Un pēc šī laika bērni un
jaunieši vai nu sāk apmeklēt dievkalpojumus, vai ņem dalību kādā no kalpošanām, taču ir arī tādi, kas aiziet
pasaulē. Tāpēc mūsu galvenais uzdevums ir izstāstīt bērniem, cik ļoti Dievs viņus mīl un cik daudz Viņš ir atdevis
un joprojām ir gatavs atdot mūsu dēļ. Lai tad, kad bijušie svētdienas skolas audzēkņi saskarsies ar dzīves grūtībām,
viņiem vienmēr paliktu atmiņā, ka ir Kāds, kurš viņus mīl un grib viņiem palīdzēt!
Kā jau minēju, joprojām augam! Un, ja arī tu jūti vēlmi kalpot šajā nozarē kā skolotājs vai skolotāja palīgs,
būsim priecīgi redzēt tevi pievienojamies mūsu pulciņam.
Alise Jansone-Prāmniece
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DIAKONIJA
„Ieprieciniet cits citu...!” /1.Tes. 4:18/
Domājot par šo apustuļa Pāvila aicinājumu Teselonikas draudzei, es aizdomājos par to, kas mūs iepriecina,
kas dara cilvēku priecīgu. Varbūt just līdzcilvēku blakus, dzirdēt mīļus vārdus, dalīšanos bēdās un priekos, saņemt
apsveikumus un dāvanas mums nozīmīgās dienās, būt kopā skumjās un sāpīgās reizēs, rūpēties un aizlūgt vienam
par otru... Jā, mani tas iepriecina un visu to es saņemu draudzē, kur mēs kā brāļi un māsas Kristū iepazīstam viens
otru dažādās kalpošanās un pasākumos.
Viena no šādām kalpošanām ir diakonija. Tās redzeslokā ir draudzes seniori, kuri pārkāpuši 70 gadu slieksni,
daudzbērnu ģimenes, tai skaitā māmiņas, kuras vienas audzina bērniņus, slimie un vientuļie draudzes locekļi.
Tradicionāli mūsu draudzē ir zupas virtuve, un uz Pļaujas svētkiem un Lieldienu svētkiem draudze sarūpē pārtikas
pakas.
Pagājušā gada vasarā mācītājs Ģirts kopā ar ģimeni noorganizēja senioriem ekskursiju uz Līgatni un tās
apkārtni. Arī šogad tiek plānota ekskursija.
Pirms Ziemassvētkiem mēs aicinājām strādājošos draudzes locekļus sarūpēt svētku dāvanu senioriem, kuri
vecāki par 75 gadiem. Draudze bija ļoti atsaucīga, paldies viņiem senioru vārdā.
Šajā gadā organizējam katrā mēnesī dzimušo senioru dzimšanas dienu sadraudzību, kurā ciemojas mācītājs
Ģirts un dziesminieks Valdis Dvorovs.
Šīs ir iespējas, kā mēs varam viens otram kalpot, iepazīt un stiprināt cits citu. Paldies katram, kas kalpo šajos
diakonijas pasākumos. Atbalstīsim un priecāsimies par katru pasākumu draudzē, neatkarīgi no mūsu vecuma, kā jau
Dieva ģimenē.

Ieceres ir un aicinājums – nāciet un “kalpojiet cits citam kā labi dažāda veida Dieva žēlastības namturi.”
/1. Pēt. 4:10/

Sirsnībā – Līvija Putāne

„Atbrīvot saistītos” - freedom 61
Jau vairākus gadus Rīgas Sv. Pāvila draudzes nama telpās darbojas organizācija Freedom 61.
Freedom 61 ir YWAM Latvija (Jaunatne ar misiju) kalpošana, kuras uzdevums ir dāvāt cerību tiem, kas ir nonākuši
seksuālā ekspluatācijā. Freedom 61 darbojas, lai nestu brīvību saistītajiem caur:
- aizlūgšanu un pielūgsmi;
- aizsniedzot sievietes uz Rīgas ielām, kas nodarbojas ar prostitūciju;
- nodrošinot drošu vietu, lai sievietes atgūtu veselību un labklājību;
- izplatot informāciju par seksuālās ekspluatācijas realitāti.

„Dieva Tā Kunga Gars ir pār mani, jo Tas Kungs mani svaidījis sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti, mani sūtījis
dziedināt sagrauztas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību...” /Jesajas 61:1/
Freedom 61 kalpošana dažādās jomās izriet no vēlmes atbrīvot cilvēkus no seksuālās ekspluatācijas sekām.
Šajā kalpošanā ietilpst:
F61 Kafejnīca
Freedom 61 palīdz sievietēm uz Rīgas ielām un piedāvā viņām zupu, tēju, kafiju, tādā veidā veidojot attiecības un
piedāvājot palīdzību.
Sieviešu centrs
Sieviešu centrs atrodas laukos. Tas ir veidots uz kristīgiem principiem un piedāvā sievietēm dziedināšanu, atbalstu
un izglītību.
Vecpilsēta
Sadarbojoties ar vietējo baznīcu, Freedom 61 kalpošana Vecrīgā pievērš vīriešu un seksa tūristu uzmanību seksuālās
ekspluatācijas sekām.
Informēšana
Freedom 61 veicina izpratni par seksuālo ekspluatāciju un tirdzniecību, runājot skolās, bērnu namos un krīzes
centros.
www.freedom61.me										
Rasa Ozoliņa
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Misijas nedēļa
Nu jau par ierastu lietu ir kļuvusi Misijas nedēļa. Tas ir pasākumu un aktivitāšu kopums nedēļas garumā,
kad draudze mobilizējas uz aktīvāku evanģelizēšanu.
Pirmā Misijas nedēļa notika 2015.gadā, kad apkārtējie rajona iedzīvotji
tika pārsteigti ar pārmaiņām baznīcas parkā. Nakts laikā parkā bija salikts ap diviem
simtiem krustu ar uzrakstiem un izveidotas kapu kopiņas. Krustus rotāja tādi uzraksti kā: „Šeit augšā nepieņem americanexpress. Mana mamma vienmēr bija darbā. Es
palīdzēju visiem, tikai neļāvu Dievam palīdzēt sev. Darba drošība tomēr ir dzīvības un
nāves jautājums.” Ar šo mēs vēlējāmies pievērst sabiedrības uzmanību dažādām ikdienas un arī mūžības tēmām. Bija cilvēki, kam patika, un bija cilvēki, kas ļoti mulsa no
šādas draudzes aktivitātes.
2016.gada Misijas nedēļai tēma izvēlēta no Jāņa ev. 10:9 „Es esmu durvis”.
Kāpēc šāds nosaukums?
Jo tā ir tā evaņģēlija vēsts – Jēzus ir durvis uz glābšanu, un Viņš ir tas, kurš mūs pestī.
Citu durvju vienkārši nav.
Misijas nedēļas ietvaros tika veidots labirints ar daudzām durvīm. Attēlā labirinta sagatavošanas process draudzes nama dārzā. No rītiem iespēja apmeklēt svētbrīžus un vakaros – vakara
pasākumus, kur lekcijas lasa mācītāji no Šveices.

Misijas nedēļa ir lielisks veids, kā draudzes locekļi var arī praktiski pielikt roku. Tā mēs kopīgi varam paveikt šīs lielās
laikietilpīgās lietas.
Seila Rubīna

“Rīta grupa” - anonīmie alkoholiķi

Kopš 2011.gada 31.oktobra ar mācītāja Ģirta Prāmnieka laipnu atļauju mājvietu Svētā Pāvila baznīcas telpās
ir radusi anonīmo alkoholiķu sadraudzības “Rīta grupa”.
Anonīmie alkoholiķi ir vīriešu un sieviešu sadraudzība, kurā viņi dalās savā pieredzē, spēkā un cerībās,
lai atrisinātu savu kopējo problēmu un palīdzētu citiem atveseļoties no alkoholisma. Vienīgā prasība piederībai –
vēlēšanās atmest dzeršanu. AA nav ne iestāšanās, ne dalības maksas. Anonīmie alkoholiķi paši sevi uztur, pateicoties
pašu ziedojumiem. AA nav saistīti ar sektām, konfesijām, politiku, organizācijām vai iestādēm; neiesaistās diskusijās,
ne atbalsta kādu lietu, ne uzstājas pret to. Anonīmo alkoholiķu galvenais mērķis ir palikt skaidrā un palīdzēt sasniegt
skaidrību citiem alkoholiķiem.
Anonīmo alkoholiķu kustības pirmsākumi tiek datēti ar 1935.gadu ASV, kad nodibināja AA kustību. Šobrīd
kopējais pasaules anonīmo alkoholiķu biedru skaits tiek lēsts virs 2 000 000, kuri pulcējas 100 000 grupās 150 valstīs.
Latvijā šobrīd darbojas ap 60 anonīmo alkoholiķu grupas, un kopējais aktīvo biedru skaits ir 600–800 cilvēku.
AA sadraudzības “Rīta grupa” pagājušogad svinēja savas pastāvēšanas 4.gadadienu, kas tika atzīmēta baznīcas
telpās. Šo gadu laikā grupa ir ievērojami augusi. Ja pirmsākumos sapulces tika noturētas reizi nedēļā, tad šobrīd
tās biedru skaits ir audzis tiktāl, ka AA sapulces notiek katru rītu, izņemot svētdienas. Ikvienam cilvēkam, kuram
ir problēmas ar alkoholu, ir iespēja apmeklēt AA sapulces kaut katru dienu. Brīvai sapulču pieejamībai ikdienā ir
būtiska nozīme atveseļošanās procesā.
Latvijas AA sadraudzības “Rīta grupa”
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Mirklis nedēļas garumā - draudzes nometne
Vasara. Ak, šis tik ļoti gaidītais atvaļinājumu un aktīvās atpūtas laiks. Lielāki vai mazāki, bet teju katram
no mums ir savi plāni, kā to labāk aizvadīt un sagatavoties, vismaz morāli, rudens/ziemas aktīvajam darba
cēlienam galvaspilsētā. Nereti vasara kļūst par īstu izaicinājumu arī draudzei kā vienam, nedalāmam veselumam.
Šis deviņus gada mēnešus Dieva darbiem un liecībām rūpīgi eļļotais mehānisms, nu, kļuvis par ko līdzīgu tikko
izpakotam konstruktoram – katra detaļa savā kastītē, katrs esam savā Latvijas vai pasaules nostūrī… Katrs klusībā
skumstam pēc sadraudzības, kopīgas slavēšanas un Dieva piedzīvošanas kā viena, nedalāma un vienota draudze.
Draudzes vasaras nometne jūlijā ir lielisks veids, kā remdēt ilgas un slāpes pēc kopā būšanas: puse vasaras
jau aizvadīta, puse vēl ir starp mums un rudens atnākšanu.
Viena vienota un liela Dieva ģimene, kuras starpā Mūsu Kunga austs neaprakstāmi skaists kopības audekls.
Kaut reizi piedzīvots, šis mirklis nedēļas garumā kļūst par neizdzēšamu un brīnišķīgu liecību mums katram par to,
cik patiesi īpaši, svarīgi un neizsakāmi mīļi katrs viens esam Dievam. Mūsu Tētim. Kas var būt vēl labāks par nedēļu,
kuru mums visiem kopā aizvadīt sadraudzībā, protams, Dieva paspārnē un Viņa klātbūtnē?
Pēdējos divos gados draudzes vasaras nometnes dalībnieku skaits ir pārsniedzis 90 personu robežu.
Nometnē piedalās gan bērni, gan pieaugušie, gan arī ģimenes ar mazulīšiem un vecvecāki. Šī ir nometne pilnīgi
visiem, jo arī aktivitātes ir dažādas un katram vecumam atbilstošas.
Ja trūkst vēl pavisam nedaudz motivācijas vai iedrošinājuma, lai teiktu “Jā!” dalībai Pāvila draudzes
nometnē, dodam Tev kā papildargumentus lietas, kuras varēsi piedzīvot šī gada nometnē: Bībeles stundas, vakara pasākumi, sportiskas aktivitātes, ekskursija, burāšana, dažādas interešu grupas, piecreizēja ēdināšana, baznīcas
apmeklējums, nakts stafete, slavēšana, rīta rosme un vēl citas aktivitātes.
Informāciju par pieteikšanos atradīsi www.pavilabaznica.lv
Kaspars Eniņš

Brīvā laika centrs “Jota”
Rīgas Kristīgās vidusskolas Brīvā laika centrs “Jota” atrodas blakus Sv.Pāvila baznīcai skaistajā 1936.gadā
celtajā draudzes ēkā Deglava ielā 1a. Centrs piedāvā bērniem, pusaudžiem un jauniešiem dažāda veida aktivitātes
pilnvērtīgai un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai.
Bērni un jaunieši pēc saspringta mācību darba var atdot sakrātās emocijas fiziskās aktivitātēs: spēlēt
florbolu, strītbolu, galda tenisu, galda futbolu, hokeju un tautas bumbu. Centra pagalmā ir iespējams spēlēt volejbolu, iemācīties staigāt pa līdzsvara virvi un ar koka kājām, kā arī spēlēt kroketu un badmintonu.
Apmeklētājiem ir pieejamas vairāk nekā 50 galda, prāta un izziņas spēles, tajā skaitā biljards, novuss, spēles
“Katanas ieceļotāji”, “Aliass”, “Latvija” un daudzas citas. Iespējams izvēlēties un noskatīties sev interesantāko filmu no
vairāk nekā 120 DVD disku kolekcijas.
Centra pedagogi regulāri piedāvā apmeklētājiem radošos konkursus. Bērni atklāj savus talantus, izpauž
savas emocijas un pārdomas, apgūst jaunas vizuālās mākslas tehnikas un materiālus. No radošiem darbiem tiek
veidotas izstādes centra vestibilā.
Centra sporta pedagogi organizē sacensības un turnīrus dažādos sporta un galda spēļu veidos, un
apmeklētājiem ir iespēja kvalificēta sporta skolotāja vadībā apgūt pamatprasmes daudzos sporta veidos.
Centra apmeklētāji var sagatavot skolas mājasdarbus, palasīt grāmatu vai vienkārši iedzert tēju virtuvītē un
sarunāties.
Bērniem un jauniešiem ir iespēja kvalificētu dejas pedagogu vadībā iemācīties dejas pamatus un visdažādāko
stilu dejas ar oriģinālu horeogrāfiju tradīcijām bagātā teātra dejas studijā “Savanna”.
Centrā notiek dažādi pasākumi – atzīmējam Ziemassvētkus, Lieldienas, Latvijas dzimšanas dienu, Mātes
dienu, Rīgas Kristīgās vidusskolas organizētos Bībeles svētkus – un daudzi citi pasākumi. Bieži pasākumus organizē
paši pusaudži un jaunieši.
Centru apmeklē vidēji dienā no 60 līdz 90 audzēkņiem.
Grīziņkalna rajona skolu vecuma jauniešiem centrā ir lieliska iespēja brīvajā laikā būt kopā drošā, attīstošā,
radošā un kristīgā vidē, attīstīt savus talantus un prasmes, mācīties sadarbību, iecietību un mīlestību ikdienas
nodarbībās. Sirsnīgi aicināts pievienoties ikviens skolas vecuma jaunietis!
BLC “Jota” vadītāja Mārīte Lore
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Rīgas Svētā Pāvila evaņģēliski luteriskā baznīca
Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis
Baznīca atrodas Grīziņkalnā, trijstūrveida laukumā starp
Tallinas, J.Asara un A.Deglava ielu.
BŪVNIECĪBA
Rīgas rāte 1878.gada 11.martā atļāva no baznīcu pabalsta kapitāla dievnama celtniecībai izdot 30000 rubļu.
1882.gada 15.februārī arī Lielā ģilde nolēma no
tirdzniecības kases jaunas baznīcas būvei piešķirt 125
000 rubļu.
Rīgas pilsētas dome 1883.gada 7.martā piešķīra zemi
jaunceļamajai baznīcai.
1884. gada 15. februārī a pstiprināja arhitekta profesora Gustava Ferdinanda Hilbiga (1822–1887) Sv. Pāvila
baznīcas projektu.
1885.gada 19.maijā lika jaunās celtnes pamatus.
Pēc G.F.Hilbiga nāves 1887.gadā celtniecības vadību pārņēma viņa dēls Hermanis Oto Hilbigs (1860–1939).
1887.gada 8.novembrī Sv.Pāvila baznīca ar 2200 vietām tika iesvētīta.
1908.gadā atjaunoja baznīcas jumtu.
Mūrniecības darbus veica un cementa lējumus gatavoja H.Bārčs, namdara un kalēja darbus – K. A. Raute,
iekārtu gatavoja R.Neigebauers, G.Millers, F.Bernharts, cinka lējumus atlēja firma “Kunce un Kargers”.

Tā kā baznīca bija uzcelta tukšā vietā, kur bija tikai grāvji, smiltis un atkritumi, draudze dažu gadu laikā
apkārt būvei ierīkoja parku ar celiņiem un apstādījumiem.
Pēckara gados nojaukts baznīcas dārzu norobežojošais žogs ar metālkaluma vārtiem, kas atradās iepretī
baznīcas ieejai.
Priekšpilsētas daļu pie tagadējās Jāņa Asara ielas, Svētā Pāvila baznīcas apkaimē, sāka apbūvēt pēc 1883.
gada, kad Rīgas būvvaldē izstrādāja šī rajona plānojuma un apbūves projektu, kur starveidīgā ielu plānojuma centrā
atradās Sv.Pāvila baznīca.
1912.gadā baznīcā notika dažas pārmaiņas, tika iebūvēti sānu portāli un pārveidoti griesti sakristejā.
Sv.Pāvila baznīca ir eklektiskās angļu gotikas formās celta vienojuma garenbūve ar 196 pēdas augstu izvirzītu
četrstāvu torni un poligonālu (daudzstūru) altārdaļu.
Fasādes, kuru dekoratīvās detaļas un elementi – fiales un dzegas – darināti cementa un cinka lējumā, apšūtas
dzelteniem ķieģeļiem. Celtnes arhitektūrā dominē uzsvērts vertikālisms. Draudzes telpas pakāpienveida zelmiņus
(zelmiņi – divslīpu jumta noslēdzošās sienas) un torņa augšdaļu grezno ar krusta puķēm rotāti pinakli (pinkals –
četrstūrains, uz augšu sašaurināts tornītis, kura noslēgumu rotā stilizēti augu motīvi).
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INTERJERS
Altāra smailloka arkā ir gleznotāja profesora Jāņa Tilberga (1880–1972) 1937.gada glezna „Kristus
augšāmcelšanās”. Altāra malās J.Tilberga gleznotās un 1941.gada 8.novembrī iesvētītās gleznas, kas attēlo
Ziemassvētku un Vasarsvētku notikumus. Altārdaļu sedz zvaigžņu velves, kas agrāk bija gaiši zilā krāsā.
Sākotnēji ap altāri nebija sētiņas, to izbūvēja vēlāk „ērtumam”.
Draudzes telpas trapecveida griesti pārsteidz ar grezno koka konstrukciju.
Griestu konstrukcija veidota pēc hammer-beam roof sistēmas, kuras koka fermu pārsegums
balstīts uz kronšteiniem un konsolēm (konsole - konstruktīvs, no sienas virsmas izbīdīts
balstelements). Konstruktīvo elementu vidusdaļa veido ķīļarkas.
Altārdaļu sedz zvaigžņu velves.
1912.gadā tika iebūvētas ērģeļbūves firmas „E. F. Walcker & Co” darinātās ērģeles.
(Šī paša uzņēmuma darinātās ērģeles ir arī Torņkalna baznīcā un Sv.Mārtiņa baznīcā, kā arī
Rīgas Doma baznīcā).
Netipiski citām ērģelēm, šīm stabules ir divās rindās. Pirmā rinda, ko mēs redzam un kas
nefunkcionē, ir tikai vizuālajam skaistumam, savukārt otrās rindas stabules, ko mēs
neredzam,ir patiesās skaņas devējas.
2012.gadā Sv.Pāvila baznīcas ērģeles svinēja 100 gadu jubileju.
Katru sestdienu baznīcā notiek ērģeļmūzikas koncerti, kurus organizē ērģelniece Jeļena Privalova-Epšteina.
Pirms katra koncerta ir ievadvārdi par koncertā dzirdamajiem skaņdarbiem un komponistiem.
Vai zināji, ka:
•Pāvila baznīca ir 185 pēdas gara un 70 pēdas plata (1pēda ir aptuveni 30cm).
•Baznīcas torņa augstums no ietves līdz krusta ziedam ir 196 pēdas.
•Baznīcas telpās ir filmēta slavenā krievu filma “Septiņpadsmit pavasara mirkļi”.

Sagatavots, izmantojot “Latvijas luterāņu baznīcas“ 4. sējumu un www.citariga.lv.
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Ģitāra Sv. Pāvila draudzē
Ko gan šeit, Sv. Pāvila draudzē, dara šis instruments?! Un kas tie par cilvēkiem, kas katru gadu cauru ziemu skraida ap Pāvila draudzi ar ģitārām rokās
un uz muguras? Nu, protams, tie ir ģitārskolnieki. Jau trešo gadu mūsu draudzē
notiek ģitārspēles mācības nodarbības. Uz to nāk mācīties dažāda vecuma cilvēki – kā bērni, tā pieaugušie. Nāk gan kristieši, gan nekristieši. Nāk no citām
draudzēm un konfesijām. Interesantākais ir tas, ka kopā sadzīvo gan Prieka vēsts
draudze, adventisti, gan katoļi un luterāņi. Droši vien, mācoties slavas dziesmas
un kopā lūdzoties, īsti nav laika teoloģiskām un dogmatiskām debatēm. Viens
Dievs, viens Kungs, viens Svētais Gars!
Kā jau noprotat, šī skola nav mūzikas skola. Tas ir daudz vairāk par tikai
ģitāras spēles apgūšanu. Pāvila draudze, katrs tās loceklis ir ieguvis plašu mīlestības upi, kas plūst uz visām pusēm, spēku pavairot talantus un neaprakt tos zemē.
Paldies Dievam par Viņa milzīgo mīlestību pie Draudzes. Jo tas ir milzīgs Draudzes ieguldījums un reizē – arī ieguvums. Ģitāra ir ļoti bagāts un kompakts instruments, kā arī ērts un vienkārši apgūstams. Tātad daudziem vecumiem pieejams.
Skolas mērķis nav ražot perfektus, profesionālus mūziķus. Skolas mērķis ir dot cilvēkiem iespēju piepildīt sapņus, slavējot Dievu, vairāk iepazīstot Jēzu un atklājot
viņa dotos talantus. Skola ir kā nelielas durvis, aiz kurām Jēzus sagaida katru, kas
tās atver. Stīgu instrumenti ir vieni no Bībelē pieminētajiem, ar ko slavē Dievu.
Esmu priecīgs to darīt un palīdzēt katram, kas to vēlas. Dievs ir brīnišķīgs, Viņš
dara brīnišķīgu mūsu draudzi. Un ne tikai ar ģitārstundām, bet ar katru darbu
mīlestībā, ko ikviens draudzes loceklis iegulda. Paldies Dievam!
Valdis Dvorovs
Svētdienas skolas vadītāja: Alise Jansone-Prāmniece
E-pasts: a.jansone.pramniece@gmail.com
Tālr. 22547226
Alfa kursa koordinatore: Ance Mūriņa
E-pasts: ance.murina@inbox.lv
Tālr. 26491350
Laulāto kursa koordinatore: Anna Prāmniece
E-pasts: anna.pramniece@gmail.com
Tālr. 29350555
Kora vadītājs: Andžejs Rancevičs
Tālr. 28212889
Draudzes priekšnieks: Rinalds Gulbis
E-pasts: pastkaste@hotmail.com
Tālr. 26117190

Avīzes sagatavošanā piedalījās:
Redaktore Seila Rubīna
Rakstus sagatavoja:
Kaspars Eniņš, Rasa Ozoliņa, Ģirts Prāmnieks,
Rinalds Gulbis, Alise Jansone-Prāmniece,
Kristīne Kalniņa-Avota, Anna Prāmniece,
Līvija Putāne, Vaira Bitēna, Mārīte Lore, Dita Svarupa, Ance Mūriņa, Valdis Dvorovs
Korektore Marika Merharte

Rīgas Svētā Pāvila evaņģēliski
luteriskā draudze
Augusta Deglava iela 1,
Rīga, LV-1009

mācītājs ģirts prāmnieks:
Pieņemšana ceturtdienās
plkst. 16.00–18.00
Tālr. 26154090
girtonkuls@hotmail.com

Tālrunis: 67295689
info@pavilabaznica.lv
www.pavilabaznica.lv

@svpavils

Pāvila draudze

lietvede seila Rubīna:
Pieņemšana ceturtdienās
plkst. 16.00–18.00
Pārējā laikā iepriekš vienojoties.
Tālr. 29741123
info@pavilabaznica.lv

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

