
7. izdevums
2016. gada
Novembris/Decembris

Ielūkojies Pāvila 
draudzē

Ir rudens. Laiks kļuvis vēss, dabā viss lēnām “iemieg”. Pazudušas putnu dziesmas, ziedi vairs nerotā pļavas, 
koku lapu krāsas pamazām vairāk atrodam zemē nevis kokos. Rīta agrumā vakara migla pārvērtusies par 
salnu. Šķiet, no vasaras palikušas tikai atmiņas, siltas atmiņas. Taču manā dārzā un mājā saule sāk iespīdēt 
vietās, kur to visu vasaru nebiju redzējis. Jā, lapas nobirstot, ļauj saulei iespīdēt tur, kur tā visu vasaru nav 
iespīdējusi. Arī mežā nu var redzēt dziļāk. Paveras skati, ko visu vasaru neesam redzējuši. Arī gaiss kļuvis 
dzidrs un ļauj lūkoties tālumā. Atceros reiz studiju laikā Šveicē biju pārsteigts, kad rudens rītā, ejot uz rīta 
svētbrīdi baznīcā, ieraudzīju Alpu sniegotās virsotnes, neskatoties uz to, ka tās bija ap 100 km attālumā. 
Neaptverami un skaisti. Reizēm arī mūsu dzīvē der tāds rudens. Cik labi nolikt malā visus tos ziedus, ar ko 
pušķojam savu dzīvi, kad noliekam malā darbu un pienākumus, kas kā lapas piepilda mūsu ikdienu. Un, 
kad domas noskaidrojas kā dzestrs rudens dienas gaiss ..., tad negaidīti ieraugām to, ko ikdienā nespējam 
ieraudzīt, kaut ko vairāk no mūžības, kaut ko vairāk no Dieva mūsu dzīvē. Gribētu novēlēt mums ikvienam 
atrast šos brīžus, novērtēt un izbaudīt tos, lai skatītos tālumā, tālāk par rūpēm, raizēm, ikdienu un tālāk par 
visu “zemišķo” uz dievišķo. 

Ģirts Prāmnieks



„Viss nāk no Dieva – svētība, saule, rasa, lietus un raža”
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Pastāsti, lūdzu, kas ir pļaujas 
svētki? 
– Pļaujas svētkiem ir tāla vēsture. 
Tos nav izdomājuši  cilvēki, bet 
to ir devis Dievs. Kad Mozus bija 
Sinaja kalnā pie Dieva 40 dienas, 
un Dievs viņam lika arī Pļaujas 
svētkus svinēt. „Arī Pļaujas svētkus 
sviniet par jūsu darba pirmajiem 
augļiem no tā, ko tīrumā esat sējuši, 
un gada beigās Ražas ievākšanas 
svētkus, kad esat savākuši savus 
augļus no tīruma.” (2.Moz. 23:16) 
Tātad mums ir jāsvin šie svētki. 
Mūsu laikā mēs viņus saucam arī 
par Pateicības svētkiem. Pateicība 
par gada laikā iegūtām svētībām, 
iegūto ražu. Dievs deva arī
 norādījumus, ka no pirmajiem 
zemes augļiem ir jānes uz Dieva 
namu Tam Kungam. (2.Moz. 23:19) 
Dievs arī mācīja, kā ir jānovāc raža. 
Es atceros, ka manā bērnībā mēs 
nekad nenovācām ražu no lauka 
pilnībā, neatstājām lauku ”pliku”. 
Dievs deva uzdevumu, ka visas 
vārpas nevajag salasīt, kad pļauj, 
neuzlasīt to, kas nokrīt un lauku 
malas nenopļaut, lai paliek 
nabagiem un svešiniekiem. 
(3.Moz. 23:22) 

Tā manā bērnībā arī mana 
vecmamma darīja. Tātad Pļaujas 
svētki ir Dieva dibināti svētki jau 
no Mozus laika. Viss nāk no Dieva 
– svētība, raža, saule, lietus un rasa. 

Kāpēc, tavuprāt, tiem, kas dzīvo 
pilsētas centrā un nav ne lauka, 
ne dārza, ne ražas, ir jāsvin Pļaujas 
svētki? 
- Man tas uzreiz liek domāt par 
Jaunās derības laiku, kad Jēzus 
teica: “Pļaujamā daudz un 
strādnieku maz: tad nu lūdziet 
pļaujas kungu, lai viņš strādniekus 
sūta savā pļaujā.” (Lūk. 10:2) Par 
kādu pļauju Viņš te runā? Viņš 
runāja par kādu citu pļauju, Viņš 
runāja par cilvēkiem, par cilvēku 
dvēselēm. Pilsētniekiem es teiktu, 
katrs lai dod no tā, ko saka sirds. 

Runa nav tikai par pļaušanu, bet 
arī par došanu un sava tuvākā 
ieraudzīšanu. Dzīvi mēs nodzīvo-
jam tā, kāds ir mūsu sirds stāvok-
lis. Ko saka tava sirds? Ieklausies 
tajā! Vēl mēs labi zinām arī 
teicienu „Priecīgu devēju Dievs mīl.” 
(2.Kor. 9:7) Šeit, Sv.Pāvila draudzē, 
Pļaujas svētkos to var labi redzēt, 
jo te gan priecīgi saņem, gan 
prieks ir arī dot. Tad, kad mēs ejam 
uz mājām dot paciņas, es domā-
ju, ka tur ir tā ”dubultā pļauja”, tas 
ko tu aiznes, ir miesai, bet ja tu 
vēl aprunājies ar cilvēku, tad ir arī 
garīgā pļauja. Dievs mums sūtīja 
to galveno dzīvības maizi – Jēzu 
Kristu. Viņš pats saka „ES ESMU 

dzīvības maize” (Jāņa 6:35), tad šī 
maize mums ir īpaši jādala, lai mēs 
un citi saņemtu to mūžīgo dzīvību.

Tu minēji, ka Pļaujas svētki ir arī 
Pateicības svētki. Kādēļ, 
tavuprāt, ir svarīgi pateikties? 
- Nesen tieši par to bija uzru-
na baznīcā. Pats vārds ”pal-
dies”, jau parāda, ka mums par 
visu vajag būt pateicīgiem tieši 
Dievam. Bībelē arī ir rakstīts „Par 
visu esiet pateicīgi!” (1.Tes.5:18)– 
gan par labo, gan par ļau-
no, gan par saņemto, gan ne-
saņemto. Jēzus mums ir mācījis 
pateikties. Man bērnībā arī iemācī-
ja par visu pateikties. Tie bija pirm-
ie vārdi, ko es iemācījos. ”Lūdzu” 
un ”paldies” ir atslēgas vārdi, lai 
durvis būtu vaļā gan pie kris-
tiešiem, gan pie citiem cilvēkiem. 

Kādēļ ir nepieciešams, ka mūsu 
draudze sagatavo pārtikas paciņas 
un tās dod?
- Draudze ir liela, apmēram 400 
cilvēku, bet tie, kuriem ir ne-
pieciešamas šīs paciņas, ir tikai 
aptuveni 80 cilvēku. Ja 400 padalās
ar 80 cilvēkiem, tad mums ir vairāk 
nekā pietiekami. Man vienmēr 
ir bijis tas dalīšanās prieks, man 
vienmēr ir ko dalīt, somā kāda 
konfekte, ko kādam iedot. Man caur 
to ir iespēja parunāties un uzsākt 
sarunu. Draudze, dalot šīs paciņas, 
ir iesaistīta kopīgā mīlestībā uz 
tiem, kuri paši vairs nespēj atnākt. 
Cilvēku sirdis, kuri saņem šīs paciņas, 
tiek uzrunātas, un viņiem uzreiz 
pašiem gribas arī kaut ko darīt. Tas 
ir fantastiski, kā cilvēki atsaucas un 
pateicas par to, kas viņiem tiek dots. 

Kā tev šķiet, kas ir svarīgas                      
sastāvdaļas mūsu ticības dzīvei? 
- Manuprāt, svarīgs ir Dieva vārds 
(Bībele), lūgšana, dievkalpojums, 
grēksūdze, kalpošana un 
sadraudzība. 

Priecīgu devēju 

Dievs mīl.
(2.Kor. 9:7)

L īvija Putāne
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Jēzus arī vienmēr bija sadraudzībā 
ar citiem cilvēkiem. Tās visas, 
manuprāt, ir svarīgākās sastāvdaļas. 
Padalies, lūdzu, ar kādu spilgtāko 
gadījumu, ko esi pieredzējusi, 
dodot šīs paciņas.
- Pagājušajā gadā es nesu paciņu 
un aizgāju pie kāda kunga, kas ir in-
valīds. Es iegāju pie viņa un centos 
parunāties, pastāstīt par draudzi, 
un viņš man teica, ka viņš draudzē 
ir kalpojis baznīcā, kurinājis un 
zāģējis malku. Kādreiz viņš kalpo-
ja, bet vairāk nevar atnākt un nevar 
tikt baznīcā. Mēs runājām arī par 
garīgo dzīvi un es viņam prasīju, kā 
viņam iet ar Bībeles lasīšanu. Uz to 
viņš man atbildēja, ka viņam nav 
Bībeles. Es biju šokā par to. Es tei-
cu, ka es viņam atnesīšu Bībeli. Drīz 
pēc tam es to izdarīju. Mēs tad vēl 
parunājāmies un es noskaidroju, 
ka viņš ir mana brālēna sievas brā-
lis, tātad es biju patiesībā atnākusi 
pie radinieka. Tas ir fantastiski, kā 
Dievs visas šīs lietas redz un kār-
to, kur katram ir jāiet. Tas bija tāds 
īpašs gadījums. Šogad es atkal pie 
viņa aizgāju. 

Ko tu vēlētos draudzei novēlēt šajā 
laikā? 
– Vēlos novēlēt draudzei atvērtību, 
nekurnēt, piedalīties tur, kur aici-
na, un pašiem meklēt kur un kā var 
kalpot, jo visi var kalpot. Novēlu, lai 
visiem ir atvērtas sirdis un dalītos ar 
to, kas ir, – ar prieku, mieru, mīlestī-
bu. Dalīsimies ar mīlestību, kuru 
Dievs mums dāvina un ar kuru Viņš 
mūs apņem un samīļo. 

Intervēja 

Rasa Svarupa

VĪru sadraudzība

Baznīcā ir vieta bērniem, te ir savas tikšanās sievām, Bībeles 
stundas utt, bet nu arī vīriem...

Jā, mums ir par ko runāt. Mums ir ko vienam no otra mācīties. Mums 
ir ko dot citiem. Mēs varam atbalstīt. Mēs varam saprast. Mēs varam laiku 
pavadīt kopīgi. Mēs varam darīt vīrišķīgas lietas. Mēs varam viens otram 
uzticēties. Mums ir spēks. Mēs esam spēks. 

Tematiskas tikšanās, izbraukumi, diskusijas un protams cīņas, piedzīvo-
jumi un uzvaras! 

Vīru tikšanās ir vieta, kur ir aicināts ikviens vīrietis. Nav svarīgi, 
vai esi precēts vai nē, vai jauns vai vecs un arī kāda ir tava tautība. Ja 
neesi sieviete, tad mēs tevi gaidīsim. Par mūsu tikšanās reizēm uzzināsi 
draudzes mājaslapā, pie ziņojumu stenda un, protams, dievkalpojumos. 

Ģirts Prāmnieks

Pateicība visiem, kas 
iesaistījās paciņu 
sagādāšanā un 

nogādāšanā!

Drīzumā sākas BETA kurss

Sākot ar 22.novembri otrdienās plkst. 18.30 sāksies BETA kurss.  

Beta kurss ir domāts tiem, kas ir izgājuši Alfa kursu un sapratuši, ka 
vēlas savu dzīvi dzīvot kopā ar Dievu, dodot Viņam ne tikai vietu savā svēt-
dienā, 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.

Reģistrēšanās BETA kursam pie lietvedes.

Mīlestības diakons baznīcā
Būsiet pamanījuši, ka kopš maija mūsu baznīcas durvis ir atvērtas katru 

dienu. Cilvēks, kas tevi tur parasti sagaida, – mīlestības diakons. 
Mīlsetības diakons tevi mīļi sagaida, velta tev savu uzmanību, jo viņam 

tu esi svarīgs un viņš ir gatavs parūpēties par tevi, lūgt kopā ar tevi vai 
sniegt padomu.

Šobrīd šajā kalpošanā regulāri ir iesaistījušies 7 draudzes locekļi, lai 
baznīca varētu būt atvērta katru darba dienu no plkst. 10.00–18.00.

Lai šī kalpošana varētu turpināties, mēs ļoti priecātos, ja pievieno-
tos vēl 4 mīlestības diakoni, kas sev ērtā dienā un laikā varētu atrasties 
baznīcā 2–3stundas nedēļā.

Kāpēc iesaistīties? Jo ne tikai draudze, bet arī TU būsi ieguvējs. Laikā, 
kad visa dzīve aktīvi rit uz priekšu, ir grūti atrast mierīgu brīdzi sev un 
Dievam, tad nu šī ir iespēja būt Dieva namā, lūgt, lasīt un uzlabot attiecī-
bas ar Dievu.

Mīļš paldies tiem, kas jau ir iesaistījušies mīlestības diakona kalpošanā!
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DECEMBRIS
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena

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

5
12.00 Zupas 
virtuve

6
18.00  Koris
18.30 BETA kurss

7
12.00 Zupas 
virtuve
19.00 
Ērģeļkoncerts

8
16.00 Mācītāja
 Pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana
19.00 Alfa kurss 

9
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu 
stunda

10 11
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

12
12.00 Zupas 
virtuve

13
18.00  Koris
18.30 BETA kurss

14
12.00 Zupas 
virtuve
19.00 
Ērģeļkoncerts

15
16.00 Mācītāja
 Pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana

16
12.00 Zupas 
virtuve
12.30 Lūgšanu 
stunda

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
18.00  Koris
18.30 BETA kurss

21
12.00 Zupas 
virtuve
19.00 
Ērģeļkoncerts

22
16.00 Mācītāja
 Pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana

23
12.00 Zupas 
virtuve
12.30 Lūgšanu 
stunda

24
14.00 Svētbrīdis RUS 
16.00 Ģimenes 
dievkalpojums
18.00 Dievkalpojums

25
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

26 27
18.30 BETA kurss

28
12.00 Zupas 
virtuve
19.00 
Ērģeļkoncerts

29
16.00 Mācītāja
 Pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana

30
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu 
stunda

31

Tezē jaungada 
sagaidīšana

K A L E N D Ā R S
NOVEMBRIS

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena

1 2 3 4
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu 
stunda

5 6
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
12.00 Vīru tikšanās
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

7
12.00 Zupas 
virtuve

8
18.00  Koris
18.30 Laulāto 
kurss

9
12.00 Zupas 
virtuve
19.00 
Ērģeļkoncerts

10
16.00 Mācītāja
 Pieņemšana
19.00 Ģimeņu 
lūgšana
19.00 Alfa kurss

11
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu 
stunda

12 13
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

14
12.00 Zupas 
virtuve

15
18.00  Koris
18.30 Laulāto 
kurss

16
12.00 Zupas 
virtuve
19.00 
Ērģeļkoncerts

17
16.00 Mācītāja
 Pieņemšana
19.00 Ģimeņu 
lūgšana
19.00 Alfa kurss

18 19 20
10.00 Dievkalpojums
10. 00 Svētdienas skola
12.00 Sievu tikšanās
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp 

21
12.00 Zupas 
virtuve

22
18.00  Koris
18.30 BETA kurss

23
12.00 Zupas 
virtuve
19.00 
Ērģeļkoncerts

24
16.00 Mācītāja
 Pieņemšana
19.00 Ģimeņu 
lūgšana
19.00 Alfa kurss

25
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu 
stunda

26
11.00 Vainagu 
pīšana
17.00 Derības 
vakars

27
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

28
12.00 Zupas 
virtuve

29
18.00  Koris
18.30 BETA kurss

 30
12.00 Zupas 
virtuve
19.00 
Ērģeļkoncerts

 

Decembra kalendārā iespējami precizējumi.



Rīgas Sv. Pāvila ev. luteriskās draudzes avīze

5

Derības vakari

Lai ar Dieva mīlestību piepildīts jaunais dzīves gads! 
Sirsnīgi sveicam dzimšanas dienā visus novembra un decembra jubilārus, īpaši izceļot draudzes locekļus 

Novembris

Olga Stašāne 70 (02.11.)
Inese Pleša 45 (08.11.)
Rinalds Gubis 30 (09.11.)
Jānis Kugelbergs 30 (19.11.)
Edgars Ezeriņš 45 (20.11.)

Derības vakari

Decembris

Gunta Lejiete 30 (04.12)
Aija Straupeniece 50 (12.12.)
Agrita Mihailova 40 (14.12.)
Ludmila Veisa 75 (16.12.)
Inta Upmale 55 (26.12.)
Aina Krisberga 75 (31.12.)

DERīBAS VAKARI

Derības vakari ir jaunums mūsu draudzē. Tā ir iespēja cilvēkiem gan no mūsu draudzes, gan no 
citām draudzēm sanākt kopā, pielūgt Dievu, Viņu slavēt ar dziesmām un veidot sadraudzību. Tos varētu 
saukt arī par apsolījuma vakariem, jo katram šādam vakaram būs kāda tēma, kas ir apsolījums no Bībe-
les. Dievs ir mums devis daudz apsolījumu, un par katru no tiem mēs varam viņam pateikties un viņu 
slavēt. Uz šiem vakariem tiks aicināti arī kori un grupas no citām draudzēm, lai veidotu sadraudzību 
starp draudzēm un konfesijām. Katram vakaram būs arī piešķirta kāda varavīksnes krāsa, jo varavīksne 
ir derības zīme starp Dievu un pasauli, ko Viņš lika padebešos pēc plūdiem (1.Moz 9:12–16). No domas 
par varavīksni ir cēlies nosaukums šim pasākumam „Derības vakari”. Aicinām visus nākt un kopā slavēt 
mūsu brīnišķīgo Dievu! 

Otrais derības vakars – „Kungs ir atrodams”
Datums: 2016.26.11. (sestdiena) 
Plkst. 16.00, Sv.Pāvila baznīcā
Apsolījums: „Kad jūs Mani meklēsit, jūs Mani atradīsit. Ja jūs no visas sirds Mani meklēsit, 
Es būšu atrodams, tā saka Tas Kungs, un Es jūs salasīšu kopā no visām tautām un no visām tām          

vietām, uz kurieni Es jūs izraidīju, saka Tas Kungs, un atvedīšu jūs atpakaļ tanī vietā, no kurienes Es jūs 
liku aizvest!” (Jeremijas 29:13–14)

Rasa Svarupa



Man tika uzdots jautājums:”Ko man nozīmē Reformācija?”. Lai atbildētu, vispirms ir jāzina, 
kas tā tāda ir. 

Reformācijas tēvs ir Mārtiņš Luters, kurš Vitenbergā pie pils baznīcas durvīm pienaglo-
ja 95 Tēzes, ar ko sākās reliģiskās māņticības un melu atmaskošana vairāku gadu garumā. 
MārtiņšLuters savā macībā norādīja uz visu, ar ko pusotra gadsimta garumā tika piedrazots 
Jēzus Kristus Evaņģēlijs un ko darīja to laiku baznīcas vadītāji ar pāvestu priekšgalā. Nevaru 
to citādi saukt, kā par reliģisko biznesu. 

Par zināmu summu tika atlaisti maksātāja grēki, viņa dzīvo un pat mirušo radinieku grē-
ki. Pateicoties tam, ka Luters attīrīja Jauno Derību no šiem sārņiem, mēs, kas ticam Jēzum 
Kristum, varam caur Viņu griezties pie Debesu Tēva un lūgt grēku piedošanu, ko saņemam,   

pateicoties Jēzus Kristus upurim. Rakstos sacīts, ka tikai Viņš ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība. M.Luters mūs atbrīvoja arī 
no māņticīgās svēto pielūgšanas.Un tas ir arī mans ieguvums no Reformācijas. 
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Vispirms īsumā par Lutera dzīvi.
Mārtiņš Luters dzimis 1483.

gada 10.novembrī Eislebenā 
astoņu bērnu ģimenē. Kristīts 

tūlīt 11.novembrī un nosaukts tās 
dienas vārdā – Svētajā Mārtiņa 
vārdā.

M.Lutera skolas laiks bijis ļoti 
grūts. Viņš par saviem skolotājiem 
saka: „Tie ir bijuši neveikli tirāni, 
žagaru meistari. Savus audzēkņus 
tie ir sodījuši nevietā un nelaikā.” 
Skolas pedagoģija bija barbaris-
ka. Visi bērni tāpēc  kļuva slimi 
un  nervozi, baiļu pilni. Bērniem 
vāciski bija aizliegts runāt, lai viņi 
ātrāk iemācītos latīņu valodu. Par 
katru vācu valodā izteiktu vārdu 
bija jāsaņem viens sitiens. Tēvs 
dēlu astoņpadsmit gadu vecumā 
izvēlējās sūtīt uz Erfurtes  univer-
sitāti. Tur Mārtiņš ieguva Tieslietu 
fakultātes maģistra grādu. Tēvs 
aiz lepnuma savu dēlu no „tu” 
uzrunāja uz „Jūs”.

Va i r a  B i t ē n a

Luteram bija iespēja kļūt par univer-
sitātes rektoru. Bet Lutera dvēselē 
notika smags negaidīts  lūzums. 
1505.gada17.jūlijā M.Luters 22 
gadu vecumā iestājās Augustī-
na ordeņa Erfurtes klosterī. 
Vēsturnieku viedokļi par šo notiku-
mu ir pretrunīgi. Viens no iemesliem 
ir bijis spēcīgs pērkona negais, kad 
Luters lūdzis Sv.Annas palīdzību un 
devis solījumu par izglābšanu kļūt 
par mūku. 

M.Luters klosterī pārdzīvoja 
smagas ciešanas. Viņš ievēroja 
visas katoļu baznīcas prasības, tādēļ 
viņu ātri izvirzīja priestera kārtā. 
1509.gadā viņš iegūst teoloģijas 
zinātnisko grādu.

Lutera svētceļojums uz Romu 
atnesa dziļu vilšanos, par ko viņš 
izteicās: „Ja ir elle, tad uz tās ir cel-
ta Roma.” Luters, labi pazīdams
Bībeli, spēja saskatīt baznīcas 
aplamības, pret kurām viņš asi 
nostājās. Tā katoļu baznīcā sākās     
nesaskaņas. Luters nekad nebi-
ja gribējis nostāties pret katoļu
baznīcu, bet vienīgi gribēja apkarot 
ļaunas ieražas.

1517.gada 31.oktobrī Luters 
pie Vitenbergas klostera baznīcas 
durvīm piesita 95 tēzes. Tajās viņš 
krasi uzstājās pret grēku atlaidēm. 
Luters saka: „Nelaimīga ir ticība, kad 
to pērk ar atlaidu zīmēm.” 

Tā kā Luters savas tēzes neatsau-
ca, viņam uzlika lāsta bullu. Lutera 
piekritēji to sadedzināja. Pēc tam 
no Romas atnāca jauna lāsta bulla. 
Luteram aizliedza sludināt, bet viņš 
to darīja, jo bija pārliecināts: „Dieva 
vārds nav turams važās.”

Luters tika turēts izolācijā Vart-
burgas pilī. Bet vientulība viņam 
nāca par labu. Šajā laikā viņš pār-
tulkoja Bībeli vācu valodā. Kamēr 
Luters bija Vartburgā, Reformācijā 
izveidojās šķelšanās. Galvenie preti-
nieki bija Kalvins un Cvinglijs. Īpaši 
nesaskaņas radās jautājumā par Kris-
tus miesu un asins patieso klātbūtni 
Svētajā Vakarēdienā.

Pēc Lutera nāves 1546.gada 
17.februārī pastiprinājās atšķirī-
bas, jo jaunie reformatori nevarēja 
pieņemt Mārtiņa Lutera Bīblisko 
mācību.

Reformācijas ietekme arvien 
vairāk mazinājās. Pēdējā laikā Re-
formāciju aizvieto ar Ticības at-
jaunošanas svētkiem.

Ticīgam cilvēkam vienmēr sevi ir 
jāpārbauda, vai stāvam uz Jēzus Kris-
tus Evaņģēlija mācības. Tas ir mūsu 
dzīves pamats – stiprā klints, uz ku-
ras stāvot mūsu ticība nekad nesa-
bruks, bet kļūs arvien stiprāka. 

MĀrtiņa Lutera reformācija

“Dieva vārds nav 
turams važās“

M.Luters

     Vil is Rogulis

ja 95 Tēzes, ar ko sākās reliģiskās māņticības un melu atmaskošana vairāku gadu garumā. 
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K O  T E V  Š O D I E N  n o z ī m Ē  r e f o r m ā c i j a ?

Kaspars Eniņš  (32), 
brīvmākslinieks

Lai arī vēsturnieki joprojām diskutē 
par Reformācijas ietekmi uz Eiropas 
šodienu, mēs, Tu un es, Reformāci-
jas rezultātā esam ieguvuši pašu 
svarīgāko: Brīvību savai ticības 
dzīvei. Brīvību iet pie Dieva, bez 
starpniecības uzticot viņam savus 
grēkus un raizes. Brīvību veidot 
dzīvas attiecības ar Mūsu Tēvu. 
Brīvību lasīt, klausīties un izprast 
Dieva Vārdu savā dzimtajā valodā. 
Brīvību baznīcas tīrībai, kas atjauno-
jusi savu sākotnējo fokusu uz Die-
vu, ne cilvēka diktētām dogmām.

Ilga Tukuma (74), pensionāre
To, ka man šodien grēku atlaide nav 
jāpērk par naudu, to iedod mūsu 
mīļais Kungs, ja to lūdzu.

Linda Putniņa (19),
 medicīnas studente

Reformācijas būtība ir luteriskās 
draudzes sākums, ja nebūtu bijusi 
reformācija, kas zin, varbūt, mēs vēl 
tagad būtu zem Romas Katoliskās 
baznīcas varas, nebūtu nedz Pāvila 
baznīcas, nedz citas luterāņu baznī-
cas, un mēs noteikti neskaitītos 
luterāņi. Tas arī bija iesākums Bībe-
les tulkošanai no latīņu un grieķu 
valodas, lai arī parastie ļaudis varētu 
izprast Svētos Rakstus un lai es un tu 
šodien varētu lasīt Bībeli.

Sarmīte Bašena (42), 
veikala preču atlikuma speciāliste

Iespēja lasīt Dieva vārdu dzimtajā 
valodā, mācīties dzīvot pēc Dieva 
likumiem, paklausīt Viņa vadībai. 
Viņš zina, ko mums vajag, – tas 
bieži nesaskan ar to, ko mēs domā-
jam. Pateicoties Reformācijai, mēs 
varam būt tuvāk Dievam. Dieva 
vārds ir kļuvis pieejamāks ikvienam.

Zaiga Bērziņa (72), 
PI skolotāja palīgs

Man Reformācija nozīmē to 
pašu, ko M.Luters pateica pirms 
daudziem gadiem, – Dieva atziņu.

Artis Prāmnieks  (37), IT
Iespēja runāt ar Dievu „pa tiešo”. 
Vienkārša uz Bībeli balstīta kristīgā 
ticība. 

Alise Goluba(30), 
trolejbusa vadītāja

Reformācija, manuprāt, turpinās 
arī vēl šodien. Tā nozīmē kritiski 
palūkoties uz baznīcā notiekošo, 
nepieņemot nekādus cilvēku 
izdomātus Dieva Vārda izkropļo-
jumus. Arvien ir izšķiroši svarīgi 
paturēt prātā un sirdī galveno, 
proti, – Evaņģēliju, ka mana pestīša-
na nav atkarīga no maniem dar-
biem, bet no Dieva žēlastības, kas 
man dāvāta Jēzū Kristū.

Ruta Raškovska Ziediņa  (32), 
juriste

Reformācija galvenokārt saistās 
ar indulgenču nopēlumu jeb kri-
tiku, kā rezultātā tās tika atceltas. 
Tomēr man Reformācija nozīmē 
tādas lietas, par ko ikdienā daudzi 
nemaz neaizdomājas,– iespēju lasīt 
Bībeli dzimtajā valodā un vispār jau 
“atļauju” Bībeli lasīt, jo pirms Re-
formācijas tas, diemžēl, parastiem 
ļaudīm nebija ļauts. Tā ir iespēja 
dzīvot ar Dieva vārdu un saskaņā 
ar Tā Kunga sacīto; maldīgi nebīties 
Dieva, bet pazīt viņa labsirdību.

Andris Krūmiņš (59),
muzeja speciālists

Reformācija šodien ir Lutera 
paveiktā darba turpinājums. Mūsu 
baznīca nav sastigusi, tā mainās 
līdzi laikam, pieņemot un izman-
tojot tās metodes un formas, ko 
piedāvā šodiena.
Mērķis tam ir viens – sludināt 
Labo Vēsti pēc iespējas plašākai 
sabiedrībai, kļūt saprotamākai un 
iedēstīt sirdīs ticības sēklu.
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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
Erģeļkoncertu vadītāja: Jeļena Privalova-Epšteina
Tālr. 25242058

Rīgas Svētā Pāvila evaņģēliski 
luteriskā draudze

Augusta Deglava iela 1, 
Rīga, LV-1009

info@pavilabaznica.lv

www.pavilabaznica.lv

@svpavils

Pāvila draudze

Avīzes sagatavošanā piedalījās: 

Redaktore Seila Rubīna
Rakstus un intervijas sagatavoja
Rasa Svarupa, Ģirts Prāmnieks, 

Vaira Bitēna, Vilis Rogulis
Korektore Marika Merharte

Draudzes rekvizīti

Rīgas Svētā Pāvila evanģēliski 
luteriskā draudze

Reģ. Nr. 90000306537 
Banka: AS SEB Banka; 

kods: UNLALV2X

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

IZKRĀSO!

Lutera roze

Izmantojamās krāsas:
melns, sarkans, balts, zils, dzeltens

 Ieņēmumi EUR
Ieņēmumi no kolektes    1690.07
Ziedojumi bez konkrēta mērķa 2832.2
Ziedojumi zupas virtuvei   85
Ziedojumi altārgleznas izgaismošanai  20
Ziedojumi Iesvētībām    30
Ziedojumi kristībām    365
Ziedojumi laulībām   640
Ziedojumi draudzes nometnei   239.13
Ziedojumi laulāto kursam  80
Ieņēmumi no ziedojumiem koncertiem 159.91
SIA Pāvils ieņēmumi    5890.91
Kopā:  12 032.22

Izdevumi EUR
Algas darbiniekiem , lektoriem,nodokļi 8525.62
Komunālie maksājumi 1513.23
Sakaru izdevumi 163.63
Apsardzes izdevumi 141.96
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi 30.7
Kantora (biroja) izdevumi 297.53
Apdrošināšanas maksājumi 262.5
Remontdarbi 45.11
Izdevumi draudzes nometnei 8.63
Citi saim. darbībs izdevumi 258.12
Alfas kusa izdevumi 66.3
Beta kursa izdevumi 7.66
Ziedi, sveces, dekorācijas baznīcai 132.97
Diakonijas izdevumi 67.4
Citi izdevumi baznīcai 343.27
Izdevumi draudzes pasākumiem 271.55
Izdevumi draudzes avīzītei 181.5
Kopā: 12 317.68


