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Ticība un zināšanas

Bijība Tā Kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Tas visu labi izjūt un saprot, kas tā dara. (Psalms 111:10) 
Šis Bībeles pants visai bieži izskan tad, kad kristieši mēģina runāt par zināšanām un gudrību. Iespējams, ka daudzi
mācītāji ir ņēmuši šo pantu par pamatu savām pārdomām mācību gadu iesākot. Tā ir brīnišķīga pamācība, kas
mudina mūs meklēt gudrības izcelsmi un avotu. Un izrādās, ka gudrības avots nav zināšanās. Izrādās, ka tā slēpjas
pavisam citur – bijībā Dieva priekšā. Tieši bijība Dieva priekšā dod pirmo gudrības aizmetni cilvēkā un ļauj viņam
patiesi izskaidrot un saprast gan realitāti sev apkārt, gan garīgos jautājumus.

Zināšanas.
Tās protams ir ārkārtīgi svarīgas. Ja mēs vēlētos izsacīt to visu līdzībā, tad varētu zināšanas salīdzināt ar detaļu
automašīnā. Tie, kas ikdienā pārvietojas ar kādu mehanizētu transporta līdzekli, zina, cik svarīga ir katra detaļa.
Piemēram, ja trūkst aizmugurējā logu tīrītāja, tad vēl ir iespējams pārvietoties, bet ja trūkst kādas dzinēja detaļas,
tad tas vairs nav iespējams. Līdzīgi tas būtu ar zināšanām. Ir svarīgākas un ne tik svarīgas, bet tās visas pilda kādu
uzdevumu  mūsu  kopīgajā  pasaules  uzskatā.  Liela  daļa  mūsu  zināšanu  veidojas  no  zinātnes.  Tāpēc  pirmkārt
apskatīsim šīs  zināšanas.  Tās  ir  iegūtas  balstoties  uz zinātniskiem eksperimentiem.  Zināšanas par  to  cik  lielā
temperatūrā vārās ūdens, cik augsts ir Gaiziņkalns, kāda ir atoma uzbūve utt. Tās ir lietas, kuras ir iespējams izmērīt
un atkārtoti pārbaudīt. Bieži vien kristiešiem pārmet to, ka viņi savas ticības vārdā ignorē vai apšauba zināšanas,
kas ietilpst šajā grupā un es domāju, ka nedaudz pameklējot mēs sastaptu kristiešus, kas it kā Dieva vārda mudināti
to arī darītu. Bet tas neliecina par gudrību un izpratni. Tas liecina par faktu neatšķiršanu no interpretācijas. Tam par
piemēru ņemsim zemes slāņus, kuros ir  dažādas klintis,  akmeņi,  dolomīta slāņi  utt.  Kas ir  šie slāņi,  kāds ir  to
sastāvs un cik dziļi tie atrodas ir zinātniski pārbaudāms un pierādāms. Taču, kā šie slāņi ir veidojušies un kā tie tur
nonākuši, ir pavisam cita zināšanu sfēra. To parasti nevar atkārtot, pierādīt un droši apgalvot. Par to var tikai spriest
no informācijas,  kas ir  redzama un pārbaudāma. To parasti  dara skaidrojot faktus. Kristietim ir  ārkārtīgi  svarīgi
izprast šo atšķirību starp pašu faktu un to kā tas tiek skaidrots. Deviņdesmitajos gados kādā no Latvijas muzejiem
tika atrasta kaste ar nezināma dzīvnieka žokļa kaulu. Bija cilvēki, kas šo atradumu pasniedza kā iztrūkstošo posmu
evolūcijā starp zivīm un četrkājainajiem. Tomēr viss, kas viņiem bija zinātniski zināms, bija – tas ir žokļa kauls no
dzīvnieka, kuru mēs nepazīstam. Pārējais jau ir šī fakta interpretācija, skaidrošana un pasniegšana saskaņā ar savu
pasaules uzskatu. Šie cilvēki turējās pie ateistiska pasaules uzskata un tas lika viņiem visus faktus apskatīt savas
pārliecības gaismā. Šādai interpretācijai kristietim ir tiesības nepiekrist. Tā nav zinātne, bet gan zinātnē iesaistīto
cilvēku ticības apliecība, kuru cilvēkiem pasniedz kā faktu. Ja tajā visā ieskatāmies vērīgāk, tad visai drīz pamanām,
ka šie faktu skaidrojumi  balstās nevis uz to, kas ir pierādāms, bet gan uz jau gatavu pārliecību kā visam jābūt.
Atrodot  kādu kaulu, tas tiek skaidrots  evolūcijas gaismā. Kristietis  piekrīt  atraduma zinātniskumam, taču kritiski
raugās uz šādiem skaidrojumiem, kuri bieži vien līdzinās fantāzijas lidojumam. Kristīgā ticība nav pret zināšanām.
Tā iestājas par pareizu to skaidrošanu.
Te mēs varam runāt par gudrību. Gudrība ir veids, kā mēs saliekam visas zināmās lietas vienā kopējā bildē. Tas ir
kā liekot kopā puzli. Katrs mazais gabaliņš ir fakti un pierādāmas zināšanas par kādu nozari. Taču tas prasa vērību
un gudrību tās visas salikt kopā vienotā bildē. Un kas ir vēl svarīgāk – pirms darbs ir sākts, ir ieteicams, ka esat
vismaz redzējis kārbas vāku, kur redzams kā visam ir jāizskatās nobeigumā. Salikt šīs pasaules attēlu pareizi ir īstā
gudrība. Ateistisks pasaules redzējums neļauj šos fragmentus salikt pareizi, jo cilvēkam, kas to mēģina, priekšā ir
nepareizs attēls. Viņš nezina kā visam ir jābūt, tāpēc viņuprāt liekos gabalus izmet, nederīgos apgriež un pielāgo
līdz ir ieguvis bildi, kura saskan ar viņa ticību.
Nesamulsīsim pie šī vārda runājot par zinātni un zināšanām. Lai arī cik daudz faktu mums būtu zināmu, tie tomēr
tiks salikti kopīgajā bildē saskaņā ar mūsu ticību. Ja cilvēks tic, ka šī pasaule rodas ne no kā un ka no nedzīvām



lietām rodas dzīvas pilnīgi bez jebkādas dievišķas palīdzības evolūcijas ceļā, tad viņam ir gatava ticības apliecība,
saskaņā  ar  kuru  viņš  skaidro  visu,  kas  apkārt  redzams  –  akmeņus,  zivis,  kosmosu  un  cilvēkus.  Tomēr  šie
skaidrojumi vēl nav fakti. Turpretī kristietis tic, ka Dievs ir radījis šo pasauli sešās dienās (1.Mozus 1.nod.), ka no
neredzamā cēlies redzamais (Ebr.11:3), ka Ādams un Ieva bija pirmie cilvēki, ka cilvēks atkrita no Dieva un tika
nolādēts (1.Mozus 3.nod.), ka Dievs sodīja pasaules ļaunumu grēku plūdos, kuri apņēma visu pasauli (1.Mozus
7.nod.) un ka Dievs ir sūtījis Savu Dēlu, lai Viņš izpirktu mūsu grēkus un samaksātu par mūsu atkrišanu ar savām
ciešanām un krusta nāvi (Jāņa ev. 3:16). Arī mums ir jau priekšā bilde, kā visam ir jāizskatās. Mēs esam pārliecināti,
ka tā ir īstā un pareizā bilde, jo esam to saņēmuši no Dieva Dēla Jēzus Kristus, kurš ir augšāmcēlies un sēž pie
Tēva labās rokas Debesīs. Viņš bija klāt pasaules radīšanā, tāpēc Viņa vārdi ir visuzticamākie šajos jautājumos.
Dievs ir uzticams (5.Mozus 32:4, 2.Tes. 3:3). Viņš nemelo (Titam 1:2). Tāpēc ir skaidri redzams, ka patiesībā cīņa
nenotiek starp ticību un zināšanām, it kā tās viena otru apdraudētu un būtu ienaidnieces. Cīņa notiek starp divām
dažādām ticībām un faktu skaidrojumiem.  Te nu kristietim ir vajadzīga liela gudrība un daudz zināšanu, lai šos
skaidrojumus atšķirtu. Tas tiešām prasa mīlēt Dievu ar visu savu prātu (Mat. 22:37). 
Nobeigumā vēlētos jums visiem novēlēt šo gudrības avotu saglabāt visos spriedumos un ikdienas dzīvē. Dieva
vārdam tiešām var un vajag ticēt. Rokot dārzu jūs paņemiet savās rokās zemi, kuru Dievs radīja pirmajā dienā.
Iesmeļot spainī ūdeni, jūs pieskaraties ūdenim, kas Noa laikā applūdināja zemi. Skatoties uz cilvēku, jūs redzat
kādu, kurš radīts pēc Dieva tēla un līdzības un par kuru Kristus ir cietis un miris un augšāmcēlies. Lai Dievs mums
visiem dod zināšanas, gudrību un patiesu ticību.

BAZNĪCAS DIENAS
Astrīda Briede

Pārdomas pēc Baznīcas dienām Cēsīs

No 31.jūlija līdz 2. augustam Cēsīs notika LELB 3. Baznīcas dienas. “Es ESMU dzīvības maize”/Jņ.6:48/ -
ņemiet un ēdiet” – ar šādu moto kopā pulcējās ap 700 dalībnieku (no mūsu draudzes bijām 3), 48 draudžu mācītāji
un 110 brīvprātīgie kalpotāji. Liels prieks par mūsu Regīnu un Līgu, kuras bija aktīvā kalpošanā.

Kā jau Inga Reča augusta “Svētdienas Rīts” numurā minēja, šo trīs dienu programma bija iespaidīga un ļoti
bagāta. Notika daudz dažādas darbnīcas un aktivitātes gan bērniem, gan pieaugušajiem “dažādām gaumēm un
dažādiem  dvēseles  stāvokļiem”.  Lekcijas  un  priekšlasījumi,  koncerti,  kino  un  teātris,  sarunas  un  fiziska
izkustēšanās,  paneļdiskusija,  dažādas  nodarbības  jauniešiem  un  bērniem,  ekskursijas…  Galu  galā  –  jaunas
iepazīšanās un atkalredzēšanās prieks ar brāļiem un māsām Kristū. Pāri visam – kopīgi svētbrīži, Gaismas ceļš,
Tezē lūgšanu vakars un kopīga Svētā Vakarēdiena baudīšana. 

Neraugoties uz visu labo un pozitīvo, ko varējām piedzīvot, tomēr ir skumji par to, ka mūsu bija tik maz.
Daudzi jautā – kāpēc? To mēs varam jautāt ne tikai par Baznīcas dienām. To var jautāt arī ikdienā, kāpēc tik maz
mēs sanākam kopā uz dievkalpojumiem, kāpēc tik maz ir to, kas nākam kopā, lai lasītu un pārdomātu Dieva Vārdu,
kāpēc tik maz ir to, kas patiesi grib sekot Kristum? Cik bieži mēs savās dzīvēs novēršamies no vissvarīgākā un
pievēršamies laicīgām, pasaulīgām lietām, atrunājoties ar laika un līdzekļu trūkumu, vai atrodam citus iemeslus. Bet
ir tikai viens jautājums – vai es patiesi gribu sekot Kristum? Vai vēlos Viņu piedzīvot savā dzīvē?

Baznīcas  dienās  mācītājs  Rolands  Eimanis  savā  lekcijā  “Žēlsirdība  –  kristieša  garīgais  pienākums”
atgādināja par 21 pavēli, kas mums dota Jaunajā Derībā. 

1) Mīliet cits citu. /1.Pēt.1:22; 1.Jņ.4:7/
2) Piedodiet cits citam. /Ef.4:32; Kol. 3:13/
3) Kalpojiet cits citam. /Gal.5:13; 1.Pēt.4:10/
4) Esiet viesmīlīgi cits pret citu. /1.Pēt.4:9/
5) Celiet ticībā cits citu. /Rom.14:19/
6) Nenopūtieties  cits pret citu. /Jēk.5:9/
7) Aizlūdziet cits par citu. /Jēk.5:16/
8) Sveiciniet cits citu. /Rom.16:16; 2.Kor.13:12; 1.Pēt.5:14/
9) Paciešat cits citu.
10) Netiesājiet cits citu. /Rom.14:13/
11) Neaprunājiet cits citu. /Jēk.4:11/
12) Nekožaties un neaprijiet cits citu. /Gal.5:15/
13) Neizaiciniet un neapskaudiet cits citu. /Gal.5:26/
14) Saticīgi gādājiet cits par citu. /1.Kor.12:25/
15) Neatstumiet cits citu.
16) Pamāciet un paskubiniet cits citu. /Rom.15:14; Kol.3:16; Ebr.3:13/
17) Esiet paklausīgi cits citam. /Ef.6:4; 1. Pēt.5:5/



18) Izsūdziet grēkus cits citam (draudzes iekšienē). /Kol.3:13; Jēk.5:16/
19) Nemelojiet cits citam. /Jēk.3:14; Kol.3:9/
20) Esiet laipni un žēlsirdīgi cits pret citu. /Ef.4:32/
21) Ieprieciniet cits citu./ 1.Tes.5:11/

Pārlasot  tās mēs katrs  esam aicināti  pārdomāt divas lietas.  Pirmkārt,  vai  esi  to  darījis  draudzē citiem,
otrkārt, vai esi to draudzē saņēmis. 
Tās visas ir pavēles. Tās nav lietas, ko esam aicināti darīt tad, ja iznāks laiks. Vispirms šīs un tikai tad viss pārējais.

Mēs visi  Kristu pieredzēt varam tikai kopībā, kad mēs pārvarēsim savu neuzticību, un ar vienotu mērķi
saslēgsim savas dāvanas kopīgā kalpošanā. 

Lai Dievs mums uz to palīdz!

SVĒTDIENAS SKOLA
Svētdienas skolas skolotāja Regīna Paegle

Atskats uz Baznīcas dienām Cēsīs un 
Godly Play metodi manā kalpošanā

Aizritējušas Baznīcas dienas, kas šogad notikušas Cēsīs. Ko saņēmām, ko devām, un pats svarīgākais, vai
piepildīti, atjaunoti dodamies tālāk? Katram savs stāsts. Arī man.

Mana kalpošana notika ar sirdi uz sirdi bērnos un pieaugušajos talkā ņemot brīnišķīgo Godly Play metodi.
Kalpojot tiku netverami piepildīta. 

Neesmu gan veikusi aptauju kā un vai apmeklētājiem patika tuvoties Dievam nodarbībās ar Godly Play,
taču bija daži brīnišķīgi mirkļi, piemēram, kāda meitenīte atnāca uz nodarbību vienā laikā un tad nāca vēlreiz, kad
nodarbība bija paredzēta tiem, kuri to vēl nav piedzīvojuši. Savukārt pieaugušo vidū varēja manīt tādu prieku par
nodarbību, ka nevienam negribējās tik ātri doties projām, tie vēl uzkavējās laiciņu, kad nodarbība bija jau galā.

Šī kalpošana manī nostiprinājusi pārliecību, ka katrā no mums pašiem visplašākajā vietā – sirdī, jāattīsta,
jānostiprina, jāmodina, jāsēj drosme. Un Dievs dāvā katram drosmi savā žēlastībā, lai Viņa Vārdu varam turpināt
nest, nodot un izprast arvien dziļāk un no jauna. 

Arvien vairāk un vairāk pārliecinos no pieredzes kalpošanā ar Godly Play metodi, kas tulkojumā nozīmē
dievišķā rotaļa vai  arī  ļauj,  lai  Dievs ienāk pie tevis rotaļā,  es atskārstu tās vienreizīgumu, nozīmīgumu un tās
meditatīvi dievišķo dziļumu. 

Godly Play ir piemērota bērniem no 5 gadu vecuma, taču esmu vadījusi nodarbības arī jaunākiem bērniem.
Svarīgi,  ka  šī  metode ir  piemērota  pieaugušajiem – mums,  kuri  tik  bieži  esam šabloniski,  kuriem nereti  trūkst
drosmes, kuri esam aizmirsuši kā ir ļauties rotaļai. 

Godly Play nodarbības nevar redzēt, nevar dzirdēt, tās var piedzīvot, piedzīvot tā, ka uz citu jautājumu: ,,
Nu, kā bija?” nav atbildes, nav vārdu, jo piedzīvotais mīt sirdī un saprotams ar sirdi. Vārdi dažkārt visu var sabojāt.

Gadly Play ir īpaša kristīga metode, kuras saknes nākušas no montessori koncepcijas. Šobrīd Latvijā tā ir
samērā maz izplatīta un praktizēta, jo tā paredz pietiekoši daudz dažāda veida resursus: laiku, finanses, piemērotas
telpas, protams, kalpotājus. Taču, uzdrošinos teikt, ka, ievērojot šīs metodes svarīgākos pamatprincipus, arī tad, ja
trūkst  kāda  no  elementiem,  var  īstenot  kaut  daļiņu  no  tās.  Piemēram,  slimnīcās,  vai  kādās  citās  nestandarta
situācijās un vietās. 

Kalpot ar šo metodi – to nevar darīt pa jokam, pa pusei, jo tajā viss ir pa īstam, gluži kā rotaļāties nav
iespējams nerotaļājoties pa īstam. Viss ir tik vienkārši, bet tanī pat laikā pietiekoši sarežģīti. 

Mana sākotnējā kalpošana kā svētdienas skolotājai svētdienās ir ,,izkāpusi no saviem rāmjiem”, jo šāda
veida nodarbības vadu grupām kā pieaugušajiem, tā bērniem, vietās, kur mani uzaicina vai pati ielūdzu citus. Arī
slimnīcā bērni par šāda veida rotaļu bija neviltoti priecīgi.

Esmu īpaši  dziļā  cieņā  to  pieaugušo  cilvēku priekšā,  kuri  pēc  šāda veida nodarbībām izdzīvo  katarsi,
neslēpjot savas asaras. 

Vēlos izteikt arī  mīļu, sirsnīgu paldies Līgai Čeverei, kura ierosināja doties kalpošanā uz Cēsīm, kā arī
paldies par brīnišķīgo tandēmu nodarbību vadīšanā. 

Mīļš paldies draudzei. Paldies, ka esat finansiāli mani atbalstījuši, ka esmu varējusi doties uz šīs metodes
apmācību semināriem un kursiem. 



Mīļie bērni, vecāki, vecvecāki un krustvecāki,
nu jau pavisam drīz sāksies jaunais mācību gads Svētdienas skoliņā! 5. oktobrī  Pļaujas svētku

dievkalpojuma laikā gaidīsim bērnus pirmajā nodarbībā!

Lūgums paņemt līdzi dārza veltes, ko šoruden ar Dieva žēlastību esat ievākuši, lai nestu pie altāra!

Jūsu Svētdienas skolas skolotājas.

PĀRDOMĀM
Luterāņi Dzīvībai vadītājs Jānis Diekonts

7.septembris Trīspadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
“Tapt kā bērnam” (Mateja 18:3), nozīmē kļūt vājam Dieva priekšā, atbrīvoties no sevis un kļūt pilnīgi atkarīgam no 
Viņa žēlastības. Tādi ir lielākie Viņa valstībā. Un šie vājākie, kuriem mēs cenšamies kalpot un viņus aizstāvēt, kļūst 
mums par iespēju uzņemt pašu Kristu (18:5).
Lūgšana: Jēzu, palīdzi mums tapt kā bērniem, lai mēs varētu kalpot bērniem. Āmen.

14.septembris Četrpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Šodienas lasījumi ir sasieti kopā ar piedošanas pavedienu. Dzīvības joma dod daudz iespēju šo lielo dāvanu 
pielietot. Kristū ir piedošana par netiklību, kas noveda pie pusaudžu grūtniecības, par abortu, kas tika izdarīts, lai 
atrisinātu problēmu, par tēva negribēšanu aizstāvēt savu bērnu, par apzinātu nāves paātrināšanu tiem, kas cieš, par
netaisnu grūtībās nonākušo tiesāšanu. 
Lūgšana: Tēvs, piedod mums mūsu daudzos grēkus Jēzus Kristus dēļ un dod mums iespējas dalīties ar Viņa 
piedošanu ar citiem. Āmen. 

21.septembris Piecpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Pāvils apraksta spriedzi, kuru piedzīvo kristietis, saskaroties ar dzīves nobeigumu. Mēs vēlamies atraisīties un būt 
kopā ar Kristu, jo tas ir daudz labāk (Filipiešiem 1:23b). Taču vairāk nepieciešams var būt palikt un dzīvot (1:24). 
Mēs ne vienmēr redzam un saprotam šo nepieciešamību. Taču Dieva domas un Dieva ceļi ir daudz augstāki par 
mūsējiem (Jesajas 55:8-9). Mēs uzticamies Viņam. 
Lūgšana: Mēs Tev pateicamies, Tēvs, par “daudz labāko” debesīs un par “nepieciešamību” palikt un dzīvot šeit. Tās 
abas ir svētība no Tevis. Āmen.

28.septembris Sešpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Mēs esam pasludināti par “nevainojamiem un šķīstiem, nepeļamiem Dieva bērniem” (Filipiešiem 2:15a). Mums ir 
dots uzdevums “sabojātas un samaitātas paaudzes vidū” (15b), lai mēs “tanī mirdzētu kā spīdekļi pasaulē” (15c). Kā
tas ir iespējams? Tikai turoties pie “dzīvības vārda” (16a). Viņš ir gaismas avots. Mēs esam ieplaisājuši trauki, caur 
kuriem Viņš dod Savu gaismu. 
Lūgšana: Jēzu, Pasaules Gaisma, palīdzi mums būt par gaismu pasaulē, pasludinot Tavu patiesību. Āmen.

SVECĪŠU VAKARI

Svecīšu vakars notiks  Ķinderu kapsētā 27. septembrī plkst. 18.00

4. oktobrī Stradukalna kapos plkst. 16.00
    Kārzdabas kapos plkst. 17.00
    Cesvaines baznīcas kapos plkst. 18.00



IESVĒTES MĀCĪBAS

Kārtējais iesvētību nodarbību kurss Cesvaines draudzē sāksies
2014. gada 11. oktobrī plkst. 16.00.

Nodarbības notiks Cesvaines ev. lut. baznīcā. 
Nodarbības vadīs mācītājs Hanss Jensons.

Iesvētības ir nosacījums, lai persona varētu kļūt par pilntiesīgu LELB draudzes locekli un varētu baznīcā: laulāties,
kristīt bērnu, 

būt par krustvecāku, 
saņemt svētību un dažāda veida palīdzību.

Piedalīties Iesvētību mācību kursā sirsnīgi aicināti visi, kas vēlas:
 iepazīt kristietību, tapt kristīti un iesvētīti, 

atsvaidzināt ticības mācības pamatus. 

KRISTĪBAS, IESVĒTĪBA

24. augustā mūsu draudzē kristīta Elizabete Čerevko

iesvētīti:  Laura Zeltiņa un Armīns Irbītis

31.augustā kristīta Elizabete Apine

DIEVKALPOJUMI

Sakarā ar Madonas prāvesta iecirkņa garīdznieku rekolekcijām Mazirbē, 3.oktobrī sarunas par dzīvi un ticību plkst.
18.00 un dievkalpojums plkst. 19.00 nenotiks.

INFORMĀCIJA
 
No šā gada 26. līdz 28. septembrim Rīgā notiks uzticības svētceļojuma uz zemes 
posms - Tezē Baltijas reģionālā tikšanās 
"Kļūstot par zemes sāli".

No 16 līdz 35 gadus veci jaunieši no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Skandināvijas valstīm,
Somijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Krievijas un Polijas, kā arī no citām valstīm kopīgi ar Tezē
kopienas brāļiem ir aicināti piedalīties lūgšanās, semināros un darbnīcās, kā arī piedzīvot

Rīgas ģimeņu un draudžu viesmīlību. Centrālā Tezē Baltijas reģionālās tikšanās norises vieta būs Rīgas Svētā Pēte -
ra baznīca, kurā dalībnieki ik dienu tiksies, lai kopīgi piedalītos Tezē lūgšanās. Darbnīcas, semināri un diskusijas no -
tiks dažādos Rīgas dievnamos, kā arī citās vietās Rīgā un Jūrmalā.
Ar tikšanās programmu var iepazīties: http://taizeriga2014.lv/programma/
Aicinām Jūs piedalīties tikšanās pasākumos.
 Visi tikšanās dalībnieki ir aicināti reģistrēties dalībai www.taizeriga2014.lv sadaļā reģistrācija.

KONTAKTI

Mācītāja pieņemšanas laiks ir piektdienās no plkst. 1700 -1800,  iepriekš piesakoties pa telefonu. Ir iespējams vienoties arī par 
citu laiku. 
Draudzes mācītājs Hanss Jensons, tel. 26524555, hanss.jensons@lelb.lv
Evaņģēlists Jānis Diekonts, tel. 27498953, diekonts@g  mail.com 
Draudzes priekšnieks Normunds Kārkliņš, tel. 29169309, normundskarklins69@inbox.lv
Dr. priekšnieka vietniece Astrīda Briede, tel. 26673450, astrida.briede@inbox.lv
Cesvaines evaņģēliski luteriskā draudze, Baznīcas ielā 4, Cesvainē, LV4871, 
Reģ. nr. 90000507727, AS SEB banka, konta Nr. LV 92UNLA0050011543844

Draudzes avīzi varat lasīt mūsu draudzes mājas lapā:
www.cesvainesdraudze.lv

http://www.cesvainesdraudze.lv/
mailto:astrida.briede@inbox.lv
mailto:normundskarklins69@inbox.lv
mailto:diekonts@gmail.com
mailto:hanss.jensons@lelb.lv
http://www.taizeriga2014.lv/
http://taizeriga2014.lv/programma/


KALENDĀRS

“Ja Tas  Kungs  tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to.”
/Jēk. 4:15/

Cesvaines draudzes kalendārs

7. septembris SVĒTDIENA  13.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS.  

12. septembris piektdiena   1800 Sarunas par dzīvi un ticību
            1900 Dievkalpojums 

13. septembris sestdiena    1900 Bībeles stunda
_____________________________________________________________________________________________

14. septembris SVĒTDIENA  14.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS.  

19. septembris piektdiena   1800 Sarunas par dzīvi un ticību
            1900 Dievkalpojums 

20. septembris sestdiena    1200 ekumēniskais dievkalpojums
 (Cesvaines vidusskolai – 95)

_____________________________________________________________________________________________

21. septembris SVĒTDIENA  15.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS.  
Pēc dievkalpojuma sadraudzība

26. septembris piektdiena   1800 Sarunas par dzīvi un ticību
            1900 Dievkalpojums 

27. septembris sestdiena    1900 Bībeles stunda
____________________________________________________________________________________________________________________________

28. septembris SVĒTDIENA   16.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS. 

3. oktobris piektdiena   Sarunas par dzīvi un ticību un
            dievkalpojums nenotiks
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