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GANA SLEJA

 „Ko nu sacīsim par visu to? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? ” /Rom 8:31/

Vai tu meklē drošību šajā pasaulē? Daudzi to meklē un tiecās pēc drošas un stabilas dzīves. Ir pat atrodami
pētījumi  par   drošākajām  valstīm  un  pilsētām,  kurās  pavadīt  mierīgu  dzīvi.  Jaunieši  pēc  vidusskolas  cenšas
izvēlēties pareizo studiju novirzienu, lai nākotnē iegūtās zināšanas dotu stabilu un labi apmaksātu darbu. Cilvēki
plāno mēneša budžetu, lai  būtu droši, ka pietiks visam. Cilvēki vēlas dzīvot drošā valstī,  kur nodokļu politika ir
paredzama un tiek nodrošinātas garantijas stabilām vecumdienām. Cilvēkiem ir Dieva ielikta vēlme justies droši  par
savu ikdienu. Cilvēki meklē drošību un kādas garantijas. Sālamans gudrais vīrs raksta: „Paļaujies uz To Kungu no
visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību. ” /Sal.pam. 3:5/ 

Ja tā godīgi palūkojamies uz šo pasauli, tad jāatzīst, ka nekas nav 100 % drošs. Tirgus cenas var svārstīties,
var būt kari un katastrofas, sabrukt finanšu sistēmas utt. Pravietis Jesaja brīdina - neliec savu cerību uz šīs pasaules
varenajiem. Neliec visu savu cerību uz labiem noguldījumiem, labu veselību, stabilu valsti un drošām vecumdienām,
bet vispirms to liec uz To Kungu. Meklē Viņa prātu un gribu, tad tev būs stiprs pamats, pat tad ja šīs pasaules
kārtība sabruks. (Jer. gr. 31. nodaļā.)

Dievs apsola un dod šo mūžīgo un nemainīgo patiesību, kas nekad nezudīs. Dieva vārds un Viņa apsolījumi ir
tie, kas nekad nemainās. Dievs ir 100% uzticams. Jēzus saka: ”Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts.” /Mt.16:16/
Šis apsolījums ir piepildījies caur Viņu, Dieva Dēlu, un tas ir dots ikvienam cilvēkam. Apustulis Pāvils raksta: „Jo, ja
tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi
izglābts.”/Rom. 10:9/ 
 

Dievs ir mīlestība, un Viņš ir pilns žēlastības (2.Laik. 30:9), bet tā nav lēta mīlestība un lēta žēlastība. Pirms
Pāvils runā par Dieva žēlastību, viņš atklāj to stāvokli, kādā cilvēki atrodas. Pār jebkuru cilvēku ir Dieva dusmas.
(Rom.1:18) Jo visi cilvēki ir grēkojuši, visiem trūks dievišķās godības. Ar to mēs saprotam, ka Dieva žēlastība nav
automātiska, tā nav pieprasāma no Dieva. Mēs zinām, ka piedošanu un žēlastību nevaram pieprasīt no otra cilvēka.
Tai ir jānāk no viņa sirds. Un ja tā nāk patiesi no sirds, tad tai ir liela cena. Dieva mīlestībai un žēlastībai ir liela cena
un to saņemam ticībā. 

Tā ir nenovērtējama, tā maksāja mūsu Kungam Jēzum Viņa dzīvību, kas brīvprātīgi tika atdota pie Golgātas
krusta. “Viņš jau Savu paša Dēlu nav saudzējis, bet To par mums visiem nodevis nāvē. ” /Rom 8:32/ un „Dievs Savu
mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki”. /Rom 5:8/ 

Tā ir  liela cena, kas ir  maksāta, lai  tu un es, mēs tiktu glābti.  Mēs varam apstāties pie šiem vārdiem, tos
pārdomāt un ticībā to saņemt. Cik ļoti Dievs mani ir mīlējis? Tas nav pašsaprotami, bet tai ir liela nenovērtējama
cena.  Pāvils  tveras  pie  šīs  Dieva  mīlestības  un  jautā:  „Kas  apsūdzēs  Dieva  izredzētos?-  Dievs  tos  attaisno.”
/Rom.8:33/ Tā ir viena garantija, kura ir mūžīga un nemainīga. Kas gan var stāties pretīm šādai mīlestībai? Pāvils
apliecina: „Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums?” /Rom 8:31/

Dieva mīlestība nāk no Viņa. Pāvils jautā:  „Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības?”  Tā ir  Dieva mīlestība uz
mums, ne mūsu mīlestība uz Viņu. Mūsu mīlestību uz Dievu ātri vien kāds grib un var nolaupīt. Pāvils skaidri saka,
ka Kristus mīlestību uz mums neviens nevar nolaupīt vai atņemt. Pētera mīlestība uz Jēzu Kristu izrādījās vāja
pārbaudījuma brīdī. Tā drošība nav tajā, ka es varēšu un spēšu mīlēt, bet gan, ka Kristus mani mīl un ka es varu
palikt  Viņa mīlestībā. Jēzus saka:  „Kā Tēvs Mani  ir  mīlējis,  tā Es jūs esmu mīlējis:  palieciet  Manā mīlestībā! ”
/Jņ.15:9/ Esot Viņa mīlestībā, saņemot to, kā atbilde var skanēt mūsu mīlestība uz Viņu. Mīlestības avots ir Dievs un
tieši tāpēc tā ir uzticama un mūžīga. 



Pāvils raksta: „Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne
nākamās, ne spēki,  ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas
atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā! ” /Rom 8:38,39/ Pāvils ir pilnībā pārliecināts, ka nāve nevar šķirt no Dieva
mīlestības. Nāve biedē, tā šķir cilvēkus, tā atņem dzīvību, tā nes šķiršanās sāpes. Tomēr Pāvils ir pārliecināts, ka
nāve nevar šķirt no Dieva mīlestības. Dieva mīlestība nekad neatstājas no Viņa bērniem. Kur, nāve, tava uzvara?
Kur, elle, tavs dzelonis? -  paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. /1Kor. 15:55,57/
Šajā pasaulē mums ir jāsakaras ar dažādiem spēkiem un varām, kas cilvēkus grib izšaubīt. Mūsdienās daudziem
nākas cīnīties ar depresiju ar kādiem spēkiem, kuri laupa dzīves prieku. Pāvils apliecina un saka: „ ne eņģeļi, ne
varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki,  ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt
no Dieva mīlestības”. Luters to ir apliecinājis baznīcas himnā: „Lai būtu velnu diezkāds bars, Kas mūs grib aprīt kāri,
Mūs tomēr sarga Dieva Gars, Tas elles varai  pāri!  Kas valda tumsībā, Gan kaist  viņš niknumā. Bet ko mums
padarīs? Dievs viņu nosodīs! Viens vārdiņš to spēj aizdzīt!” 

 
Nekas Dieva bērnu nespēj šķirt no Viņa mīlestības, kas ir Kristū Jēzū, mūsu Kungā. Mēs esam drošākajā

valstī un vietā, jo Dievs savu mīlestību ir uz mums parādījis caur savu Dēlu Jēzu Kristu. 

Dieva svētību vēlot, draudzes mācītājs Reinis Bikše

DAUGAVPILS DIECĒZES  DRAUDŽU DIENA

 "Garīga atjaunošanās"
5.augustā Cesvainē norisināsies Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas, Daugavpils diecēzes diena. Tā ir iespēja
satikties ar citiem ticīgajiem, lai kopīgi dalītos ticības pieredzē, kā arī garīgi augt.

Dienu iesāksim ar svētbrīdi un kopīgu gājienu no dievnama līdz Cesvaines vidusskolai. Šogad svinam reformācijas
500 gadu dienu, kas toreiz nesa garīgu atjaunotni. Arī šogad tas ir aktuāli un svarīgi, tāpēc lekcijās un dienas laikā
tiks apskatīta tēma „Garīga atjaunošanās”.

Kā lai to piedzīvo? Te pravietis Jeremija raksta: "Uzariet sev jaunu plēsumu savā sirdī un nesējiet ērkšķos!”.Ikviens
Cesvaines iedzīvotājs ir aicināts ņemt dalību, lai iegūtu sev stiprinājumu un garīgu atjaunošanos.

Dienu noslēgsim ar koncertu Cesvaines ev. lut. dievnamā un kopīgu Dievkalpojumu.
Dalības maksa pieaugušajiem iepriekš piesakoties līdz 31. jūlijam - 5 EUR, reģistrējoties pasākuma dienā – 6 EUR
un 2 EUR bērniem. Pieteikties var pie Astrīdas Briedes (tel. 26673450) vai mācītāja Reiņa Bikšes (tel. 26899309)  
DZIEDINĀŠANA

Astrīda Briede
8.jūlijā  mūsu  draudzē  notika  rekolekcijas  par  dziedināšanu.  Rekolekcijas  vadīja  Liepājas  sv.Annas

draudzes mācītājs Jānis Bitāns. 
Rekolekciju iesākumā mācītājs uzmanību pievērsa garīgai lasīšanai un meditācijai, uzsverot, ka tai ir jāatrod

regulārs laiks un vieta. Dieva Vārda regulāra lasīšana sākas ar svētdienas dievkalpojumu. Ja ikdienā ir grūti sevi
piespiest to darīt, tad var atnākt līdz baznīcai. Svēto Rakstu lasīšana ir sastapšanās ar Dievu. Dievkalpojumā
mums ir iespēja vispirms sastapties Dieva Vārdā un pēc tam sakramentā, saņemot Svēto Vakarēdienu. 

Meditācija sākas ar to, ka mēs uzdodam sev šādus svarīgus jautājumus:
1) Kas ir šīs Rakstu vietas centrālais vēstījums, galvenais saturs? Ko Dievs šeit grib pasacīt?
2) Kas mani sevišķi uzrunā šajā Rakstu vietā? Tas var būt kāds vārds, tēze.
3) Kur es līdzīgu domu atrodu citur Svētajos Rakstos? Tas ir svarīgi tāpēc, ka Raksti skaidro Rakstus.
4) Ko šī Rakstu vieta man atklāj jaunu (vai dziļāk)? Ko šī Rakstu vieta man atgādina, uz ko pamudina,

aizrāda vai dod kādu impulsu?
5) Kas ir tas, par ko šī Rakstu vieta mani māca pateikties Dievam? Par ko tā pamudina mani lūgt vai slavēt 

Dievu? Vai šī Rakstu vieta mani uzrunā kaut kā manā aktuālajā dzīves situācijā? Varbūt tā met gaismu uz
manām attiecībām ar maniem tuvākajiem?

Dienas gaitā klātesošajiem bija iespēja pārdomāt vairākas Rakstu vietas, kuras ir saistītas ar dziedināšanu.
Viena no tādām bija par paralizētā vīra dziedināšanu Marka evaņģēlijā.

 “Un pēc kādām dienām Viņš gāja atkal uz Kapernaumu, un ļaudis dzirdēja Viņu esam namā. Un daudzi
sapulcējās, tā ka tiem pat durvju priekšā nebija vietas, un Viņš tiem sludināja vārdu.Un pie Viņa nāca ar triekas
ķertu, ko četri nesa. Un, kad tie nevarēja pie Viņa klāt tikt ļaužu dēļ, tad tie atsedza jumtu tur, kur Viņš bija, un,
uzplēsuši to, nolaida gultu, kurā triekas ķertais gulēja.Un, redzēdams viņu ticību, Jēzus sacīja uz triekas ķerto:
"Mans bērns, tavi grēki tev piedoti." Bet tur bija kādi no rakstu mācītājiem, tie sēdēja turpat un domāja savās



sirdīs: "Ko šis tā runā? Viņš zaimo Dievu. Kas cits var grēkus piedot kā vienīgi Dievs?" Un tūdaļ Jēzus Savā garā
nomanīja tos pie sevis pašiem tā domājam un uz tiem saka: "Kam jūs tā domājat savās sirdīs? Kas ir vieglāk - vai
sacīt uz triekas ķerto: grēki tev ir piedoti, - vai sacīt: celies, ņem savu gultu un staigā. Bet lai jūs zinātu, ka Cilvēka
Dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot." Viņš saka uz triekas ķerto: "Es tev saku: celies, ņem savu gultu un ej
mājās." Un tas tūdaļ cēlās un, gultu paņēmis, aizgāja, visiem redzot, tā ka visi izbrīnījās un Dievu teica, sacīdami: "To
mēs nemūžam vēl neesam redzējuši."/Marka 2:1-12/

Pārdomājot šo Rakstu vietu, mēs katrs varam iedomāties sevi kādā no šo četru nesēju vietām, vai varbūt ielikt
sevi cilvēku pūlī, kuri nelaida klāt pie Jēzus. Varam padomāt, kādā veidā sevi varam asociēt ar paralizēto cilvēku. 

Domājot par dziedināšanu, svarīgi atcerēties, ka  ne visiem cilvēkiem šajā pasaulē ir  vajadzīga fiziska
dziedināšana, un ne visiem, kuriem tā ir vajadzīga, Dievs to dod. Bet pilnīgi noteikti visiem cilvēkiem ir
vajadzīga dvēseles dziedināšana, grēku piedošana un Dievs visiem ir gatavs to dot.

Šajā Rakstu vietā šo nesēju paļāvība, ticība uz Jēzu, un apņēmība darīt kaut ko lietas labā, bija lielāka nekā
šim triekas ķertajam. Šeit redzam, ka tā nav triekas ķertā iniciatīva, lai viņš tiktu aiznests pie Jēzus, bet tā ir
draugu iniciatīva. Draugi ticēja, ka Jēzus to var, un viņi mīlēja šo paralizēto. Šeit ir kopā visa bauslība – ticība un
paļāvība uz Dievu un mīlestība uz tuvāko. Cilvēkiem var būt ļoti lielas ticības atziņas, bet tas neko nedod, ja
nav mīlestības uz savu tuvāko. Citreiz var būt ļoti liela mīlestība uz tuvāko, bet nekas netiek darīts, lai pietuvotu
šo cilvēku Dievam. Visur ir sirds attieksme, gan pret Dievu, gan pret savu tuvāko. Ja Jēzus redz šo ticību, tad
notiek brīnumi. 

Domājot par triekas ķerto cilvēku, paralīzi varam skatīt pārnestā nozīmē. Cilvēks ir guļošs, tas nozīmē, ka
kaut kas viņam neļauj  piecelties un staigāt.  Piemēram, atkarīgie cilvēki ir  saistīti  savā vājībā. Fiziski viņi  var
kustēties, bet viņu dvēsele ir visu laiku sagūstīta. Praktiski mēs visi piedzimstam ar iedzimto grēku, novērsti no
Dieva, izraidītā, novērstā dvēseles stāvoklī. Mums visiem ir vajadzīga uzcelšanās no šīs garīgās paralīzes, jo
nespējam iet Dieva ceļus, staigāt pēc Dieva pavēlēm. Cilvēkus ir pārņēmis garīgais slinkums. Cilvēks zina, kā
vajag lūgties, kur vajag iet, ko vajag baznīcā baudīt, bet nespēj. Viņam vajag tādu žēlastību, kas viņa dvēseli
pieceļ. 

Fiziskā paralīze pāries ātrāk vai vēlāk. Cilvēks var tik dziedināts vai nāves stundā tā tiek atņemta. Bet kā ir ar
to paralīzi,  kas ir dvēselē? Ja tā nebūs pārgājusi šeit,  šajā dzīvē, tad kā tā tiks ārstēta pēc tiesas dienas, ja
žēlastība ir dota tikai līdz tiesas dienai? Tad viņš saņems spriedumu – mūžīgi novērsts, mūžīgi nespējīgs, mūžīgi
paralizēts neticībā vai kādos grēkos. 

Tāpēc Kristība ir pirmā dāvana, lai mēs iedzimtā grēka sekas dzēstu. Kristus ir sacījis: “Patiesi, patiesi Es tev
saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā.”/Jņ.3:5/ Tāpat kā nevienam nav iespējams
dzīvot  garīgu  dzīvi  un  glābties  bez  Svētās  Kristības,  tāpat  arī  nevienam  nav  iespējams  dzīvot  bez  Svētā
Vakarēdiena. Jēzus par to saka: “Patiesi, patiesi, Es jums saku, ja jūs neēdīsiet Cilvēka Dēla Miesu un nedzersiet
Viņa Asinis, tad nebūs jums dzīvības sevī!”/Jņ. 6:53/

SVĒTCEĻOJUMS
Artūrs Dimitrijevs

Pasaulē, bet ne no pasaules

„Šī ir tā diena, ko Tas Kungs mums devis. Priecāsimies  un līksmosimies, jo šī ir tā diena, ko Tas Kungs 
mums dod.” Varbūt kādam uzreiz šie vārdi liks atcerēties kādu slavēšanas dziesmu. Tā ir kļuvusi iemīļota 
svētceļnieku vidū, kuri jau vairākus gadus pēc kārtas dodas svētceļojumā uz Krimuldas baznīcu. Arī šogad tika 
aizvadīts svētceļojums, kurš šoreiz iesākās Carnikavā. Šī gada svētceļojuma tēma bija „Pasaulē, bet ne no 
pasaules”.

Svētceļojums ir  impulsu laiks, un pavadot šo nedēļu kopā ar  pārējiem svētceļniekiem, es pamanīju,  ka
ikviens ieguva kādu impulsu, kurš liek aizdomāties par jautājumiem, kurus mēs paši ikdienā izvairāmies sev uzdot.
Viens no lielajiem jautājumiem radās par to, kur ir robeža lasot Dieva Vārdu. Kad mēs varam ticēt, ka kāds Bībelē
aprakstīts  notikums  reāli  ir  noticis,  bet  kuram  notikumam  ir  tikai  simboliska  nozīme?  Mēs  tikām  provocēti  ar
dažādiem jautājumiem, piemēram, vai sešas dienas, kurās Dievs radīja pasauli, ir 24h ilgas, vai varbūt ilgākas? Vai
dzīvnieki Noasa šķirstā gāja kārtīgi pa pārīšiem? Jāatzīst, ka šie Vecās Derības notikumi notika laikā, kad neviens
tos nepierakstīja. Tie tika nodoti mutiski no paaudzes uz paaudzi. Bet tomēr, ja mēs paļaujamies, ka visi Raksti ir
Dieva iedvesmoti, tad tajos noteikti ir saglabājusies galvenā doma jeb mācība no Dieva, par ko mums vēsta šie
stāsti.

Vēl viena no pārdomu tēmām bija par to, kā mēs kristieši esam aicināti dzīvot šeit pasaulē starp dažādu
uzskatu cilvēkiem, bet nebūt no šīs pasaules, jeb nekļūt pasaulei līdzīgi.  Mani  īpaši uzrunāja Rakstu vieta par
tīrumu, kurā tika iesēta laba sēkla, bet ienaidnieks iesēja nezāli kviešu starpā. Labībai augot, šī nezāle bija kļuvusi
ļoti līdzīga kviešiem, tādēļ saimnieks aizliedza nezāli izraut, lai nejauši neizrautu arī labo sēklu. Tā tika paturēta līdz



pļaujas laikam, kad beidzot nezāli  varēja atšķirt  no kviešiem, un tad saimnieks lika sākumā izraut nezāli  un to
sadedzināt,  bet  vēlāk kviešus sakraut  viņa šķūnī.  Mēs kā kristieši  visdrīzāk  gribētu  sevi  ielikt  kviešu vietā,  un
vienmēr būt šī labā sēkla, bet patiesībā mēs bieži vien līdzināmies šai nezālei, jeb pasaulīgajam cilvēkam. Mēs
iekšēji spējam kļūt akli, ja domājam, ka vienmēr šajā pasaulē esam tā labā sēkla. Tikai tad, kad mēs to spējam
atdzīt, ka bijām akli un nepamanījām to, ka esam kļuvuši par nezāli, caur Jēzu Kristu mēs varam beidzot kļūt redzīgi.
„Jēzus tiem sacīja:  „Es esmu nācis šajā pasaulē spriest tiesu – lai  neredzīgie redzētu un redzīgie taptu akli.””
/Jņ.9:39/

Atcerēsimies arī apustuļa Pāvila teikto, ka „ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu
mīlestības, tad es neesmu nekas.” Jo, atrodoties šajā pasaulē, bet neesot  no tās, visiem mūsu darbiem jābūt
darītiem caur mīlestību vienam uz otru, tādā veidā esot par liecību pārējiem, kuri vēl meklē ceļu pie ticības.

KRISTĪBAS

30.jūlijā mūsu draudzē kristīts Alekss Zviedris.

KALENDĀRS

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

Cesvaines draudzes kalendārs

Datums Dievkalpojumi un notikumi Papildinformācija

Svētdiena
30.jūlijs

900 DIEVKALPOJUMS
8. svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem

Ceturtdiena
3. augusts

1800 Bībeles stunda

1900 Dievkalpojums
Sestdiena
5. augusts DAUGAVPILS DIECĒZES DRAUDŽU DIENA

Svētdiena
6. augusts 900 DIEVKALPOJUMS 

9. svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem

Ceturtdiena
10. augusts

1800 Bībeles stunda

1900 Dievkalpojums

Svētdiena
13. augusts 900 DIEVKALPOJUMS

10. svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem

Ceturtdiena
17. augusts

1900 Dievkalpojums

Svētdiena
20. augusts

900 DIEVKALPOJUMS 
Pēc dievkalpojuma
sadraudzība 

11. svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem

Ceturtdiena
24. augusts

1900 Dievkalpojums

Svētdiena
27. augusts

900 DIEVKALPOJUMS 
12. svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem

Ceturtdiena
31. augusts

1900 Dievkalpojums

Svētdiena
3. septembris

900 DIEVKALPOJUMS 
13. svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem



AICINĀJUMS ZIEDOT

Lubānas ev.lut.draudze šovasar ir uzsākusi darbu pie dievnama jumta nomaiņas, kas pašlaik ir kritiskā 
stāvoklī. 

Draudze pēdējos gados ir apņēmīgi vākusi ziedojumus (uz 30.06.2017. ziedojumos jumta remontam ir 
savākti EUR 14 781,60). Lietus un sniegs bojā dievnamu, kā arī tajā esošās 1871.gadā būvētās ērģeles. Lubānas 
ev.lut.draudze ir atjaunojusi Valsts nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu status dievnama ēkai, cerot uz valsts 
un pašvaldību atbalstu.

Šogad draudze ir saņēmusi atbalstu ELFLA projektam “Lubānas ev.lut.draudzes baznīcas jumta segums 
maiņa” EUR 40 000,00 apmērā. Projektu paredzēts uzsākt šī gada augustā un realizēt līdz 2018.gada 30. 
novembrim.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 85 861,68.
Jumta remontam vēl ir nepieciešami EUR 31 080,08.

Lubānas draudze uzsāk ziedojumu akciju “Uzdāvini dakstiņu”, kurā ikviens var ņemt dalību ziedojot jumta 
remontam. Katram no mums ir iespēja dievnamam uzdāvināt dakstiņu, ziedojot 5 eiro tā iegādei. Mēs ticam, ka 
kopīgiem spēkiem un Dieva svētību, varam šo darbu paveikt. Katrs ar kādu mazumiņu, mēs varam paveikt daudz, tā
pagodinot Dievu un esot par svētību savai tautai, pilsētai un tuvākajiem. Iespējams, arī tev kabatā ir viens dakstiņš. 

Aicinām atbalstīt Lubānas evaņģēliski luteriskās baznīcas saglabāšanu, ziedojot katra iespēju 
robežās:

Konta nr. LV21HABA0551036850715
Banka: SWEDBANK
Saņēmējs: Lubānas evaņģēliski luteriskā draudze
Norāde: jumta remontam

Dieva vārdā lasām: “Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; 
jo priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga
iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem.” /2.Kor. 9:7-8/

Lubānas ev.lut.draudzes vārdā -
mācītājs Reinis Bikše,

Lubānas ev.lut. draudzes priekšniece Mirdza Ozoliņa

KONTAKTI

Mācītāja pieņemšanas laiks ir ceturtdienās no plkst. 1800 -1900.
Mācītājs Reinis Bikše, tel.26899309, bikse.reinis@gmail.com

Draudzes priekšnieks Normunds Kārkliņš, tel. 29169309, normundskarklins69@inbox.lv
Draudzes kasiere 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
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