GANA SLEJA
Viņš tiem jautāja: “Bet ko jūs sakāt – kas es esmu?” Sīmanis Pēteris viņam atbildēja: “Tu esi Kristus,
dzīvā Dieva Dēls.” Jēzus viņam atbildēja: “Laimīgs tu esi, Sīmani, Jonas dēls, jo miesa un asinis to tev
neatklāja, bet mans debesu Tēvs. Mt 16:15-17
Jēzus mācekļi, atstājuši visu savu iepriekšējo dzīvi, sekojot Kristum, saņem no Viņa šo konfrontējošo
jautājumu. No sākuma Kristus tiem jautā: ko ļaudis saka - kas es esmu? Nevis Jūs, kuri esat ar mani, bet tie, kas
ir ārpus Kristus sekotāju pulka, ko tie saka, kas Kristus ir? Tad nu mācekļi saka pasaules redzējumu, skatījumu
uz to, kas tad Jēzus īsti ir. Ja tā varētu teikt, miesa un asinis cenšas spriest par to, kas ir Dievs.
Tad Jēzus vēršas pie mācekļiem, lai vaicātu, „Bet ko tad jūs sakāt - kas es esmu?” Uz ko Sīmanis Pēteris
Svētajā Garā Tam atbild ar ticības apliecību: „Tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls.”
Šodien ir svarīgi šos jautājumus uzdot Tev. Kā Tev liekas - kas šodien pasaulei ir Kristus? Kas pasaulei
šodien ir Kristus baznīca? Domāju, ka cilvēkiem ārpus baznīcas ir savs viedoklis. Pasaulē, kur ir pilns ar
elkdievību un sevis kultu, būtu ļoti grūti rast kādu pievilcīgu atbildi. Miesa un asinis nespēj spriest par Dieva
lietām, tādēļ veltīgi būtu tās viedokli ņemt kā kaut ko objektīvu. Un vēl nožēlojamāk būtu kristietim par Dieva
lietām spriest pēc pasaules gara.
Tomēr svarīgāks jautājums par to ir: kas Kristus šodien ir Tev? Kas Kristus baznīca šodien ir Tev? Ko Tu
atbildētu? Ja Tavs viedoklis ir pasaules viedoklis, tad zini, ka mācītāja bēru izvadīšanas liturģija nespēs Tavu
dvēseli iecelt debesīs. Bet, ja Tu saki, ka Kristus ir mans Kungs un Pestītājs, Viņš, kurš nācis no augšienes
pasaulē, lai glābtu mani, grēcinieku, tad zini, ka miesa un asinis (dabīgais cilvēks) Tev to neatklāj, bet Dieva
Gars, kas mājo Tevī un Viņš arī augšāmcels Tevi pastarajā dienā.
Ja Tu saki, ka baznīca ir tā vieta, kur sastopu Dievu, kur patstāvīgi tieku stiprināts Svētajā Garā, tajā Garā,
ko pasaule nevar dot, tad zini, ka Dievs Tevi mīl, tādēļ ka Tu Kristu esi iemīlējis. Ja saki, ka baznīca ir manas
garīgās mājas, kurās Kristībā tiku piepulcināts, iesvētībās uzņēmos atbildību par to rūpēties, pastāvīgi
grēksūdzē šķīstu savu sirdi Kristus nopelnā, saņemu maizi no debesīm, kas pabaro un stiprina jauno cilvēku
Manī, tad laimīgs, cilvēk, Tu esi, jo Dieva mīlestība ir ar Tevi un Tevī. Āmen.
Mācītājs Rolands Pētersons

"Dziediet Kungam jaunu dziesmu, jo Viņš ir darījis
brīnumus!" /Psalms 98:1/
Š.g. 19.maija svētdienā Lazdonas baznīcā, pēc piecu
gadu "zvana balss" klusēšanas, tika ieskandināts baznīcas
zvans, modinot cilvēkus no garīgā miega un aicinot uz
dievkalpojumu. Paldies meistariem par padarīto darbu! Paldies
draudzes cilvēkiem par ziedojumiem, lūgšanām un
piedalīšanos projekta un akcijas „Uzdāvini zvanam balsi”
realizācijā. Lazdonas baznīcas zvana skaņas vēsta: Ļaudis,
neaizmirstiet Dievu!
Santa Veipa
Jūlija mēneša pirmajā nedēļā atdzīvosies Mācītājmuiža un tās apkārtne-parks, jo no 2.-7.jūlijam tur
norisināsies Jaunatnes iniciatīvu projekts “Preventīvo pasākumu programma “Drošais plecs”. Projekts
100% tiek finansēts no Eiropas Sociālā Fonda līdzekļiem. Nometnē jaunieši būs brīvā dabā, pilnveidos savas
komunikācijas prasmes, runās par dzīvē svarīgām vērtībām. Jaunieši pēc izvēles praktiski varēs apgūt dzīvei
nepieciešamas iemaņas, izaicināt sevi aktivitātēs, kuras ikdienā nav darījuši, iedvesmoties no personībām, kas
dalīsies ar savu dzīves pieredzi, un būt klusumā, lai pārdomātu dienā piedzīvoto un nākotnes mērķus.
Nometnes vadītāja - Vivita Vecozola

Lazdonas baznīcu grezno izteiksmīgas ārdurvis – austrumu, tas ir, altāra pusē
saglabājušās 19.gs. sākuma klasicisma ārdurvis ar autentiskiem dekoriem, slēdzenēm
un virām. Lai saglābtu šo kultūrvēsturisko būvgaldniecības izstrādājumu, tika uzsākti
durvju restaurēšanas darbi. Ārdurvju restaurācija bija aktuāla arī no funkcionālā
viedokļa – durvīs bija izveidojušās spraugas, pa kurām iekštelpā nāca aukstums un
mitrums. Būvinženieris E. Bukavs demontēja durvis un jau uzsāka špaktelējuma slāņu
noņemšanu. Diemžēl tālākie durvju konstrukciju labojumi tiek apturēti nepietiekamā
finansējuma dēļ. Draudze un ikviens uzrunātais ir aicināts ziedot, lai uzsākto novestu līdz galam un durvis, kas
ved uz dievnamu, no jauna būtu atdarāmas!
Santa Veipa
Lazdonas baznīca, kas celta vēl dzimtbūšanas laikā, šogad, 11.augustā, ar svinīgu
dievkalpojumu un zvanu ansambļa "Soli Deo Gloria" koncertu pl.14.00, svinēs 215 gadu jubileju,
un ar baznīcas zvanu melodiju tiks godināts baznīcas zvans savā 95 gadu jubilejā! Dievkalpojumā
piedalīsies arī Daugavpils diacēzes bīskaps Einārs Alpe. Tuvojoties dzimšanas dienai, papildu
informācija tiks precizēta.
Zvanu ansambļa "Soli Deo Gloria" koncertu atbalsta Madonas novada pašvaldība projekta "Lai skan Lazdonas baznīcas
zvans!" ietvaros. Projekta vadītāja - Santa Veipa

No 22. līdz 28.jūlijam Mācītājmuižā
notiks svētdienas skolas nometne „Tavās
zaļās pļavās netrūkst ne nieka”. Nometnē
piedalīsies bērniņi no 1. līdz 6.klasei un patiess
prieks un pateicība, ka visas vietas ir aizpildītas
ar mazajiem interesentiem.
Nometnes-projekta vadītāja ir Vivita Vecozola

Finanses maija mēnesī:

Ieņēmumi: 1275,53 EUR

Izdevumi: 1544,30 EUR
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V ēs t u l e D r a u d z ei
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Kalpojiet Kungam, savam Dievam, un
Viņš svētīs jūsu maizi un ūdeni.
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