GANA SLEJA
Es jums to esmu runājis līdzībās, bet nāks stunda, kad es vairs nerunāšu līdzībās, bet atklāti jums pasludināšu
par Tēvu. Tajā dienā jūs lūgsiet manā vārdā. Jņ 16:25-26
Domāju, ka katrs mēs varam atminēties laikus, kad bijām bērni. Pieaugušie uz mums runāja caur pasakām un
stāstiem, lai mūsu sirdīs iedēstītu kādu gudru padomu vai atziņu, kas tad nu noderētu mūsu dzīvēs, pieņemot
kādus svarīgus lēmumus. Pasakas un stāsti vienmēr ir bijuši tik iztēli raisoši, ka bieži vien nākas pieķert sevi
aizplūstam prom kādā notikumā, pazaudējot pasakas saturu un jēgu.
Kad cilvēki pieaug, tie vairs nesarunājas pasaku tēlos un līdzībās, bet runā konkrētu pieaugušu valodu, lai lietas
nebūtu pārprotamas un varētu koncentrēties uz kopēju, noteiktu mērķi. Skan ne visai vilinoši, joir taču tiks
bērnišķi patīkami dzīvot katram savā iztēles pasaulē, noslēdzoties no realitātes, kas pieprasa būt kopā, vienoties,
iemācīties mīlēt un virzīties uz konkrētiem mērķiem.
Varbūt baznīcas pievilcība cauri laikiem ir bijusi tā, ka tā uz cilvēkiem ir runājusi daudz līdzībās, dodama
cilvēkam tajās ietulkot pašiem sevi. Varbūt, ja Jēzus nerunātu tik daudz līdzībās, kristietībā nebūtu tik daudz
konfesiju un nevajadzīgu asu diskusiju. Var jau būt, bet...
Jēzus saka saviem mācekļiem: bet nāks stunda, kad es vairs nerunāšu līdzībās. Nāk stunda, kad mācekļiem no
bērniem, kas skrien pakaļ katram iztēles vējam, ir jākļūst par dogmatiem -pieaugušajiem -tie, kas Debesu
valstības lietas spēj nosaukt patiesajos vārdos, vienojoties vienprātībā un mīlestībā uz kopējo. Tas nav viegli
grēciniekam, jo vienprātība sadragā visus maldus un sevis uzbūvētos ilūziju kalnus.
Kad kristietis pieaug, viņš ir gatavs būt kopībā, vienprātībā, draudzē, uzņemties par kādām lietām atbildību un,
atmetot bērnišķīgo, darboties Dieva uzdevumā. Un Aizstāvis -Svētais Gars, kurš izliets mūsu sirdīs, māca
mums nākamās lietas, ņemot no tā, kas ir Kristus, un mums to darot zināmu. Patiesības Gars pulcē svētos
svētajā sadraudzībā. Mierinātāj Gars dod mūsu lūgšanām dziļumu - kad no ikdienišķā un uz sevis vērstā, sākam
lūgt par kopējo, it kā būdami viena miesa, viena draudze, kas ir pulcējusies Kristus Vārdā. Lai Dievs svētī mūsu
katra un kopīgo lūgšanu, un dod, ka pieaugam gudrībā un iedegamies par to, kur un kādēļ Dievs mūs ir
pulcinājis. Āmen.
Mācītājs Rolands Pētersons

Atbalstīti projekti
Piedaloties Madonas novada pašvaldība
izsludinātajā projektu konkursā Nevalstiskajām
organizācijām, tika atbalstīts draudzes projekts
"Sakārtota vide – dāvana Lazdonas
baznīcai".
Projekta rezultātā tiks sakopta un ainavisi
bagātināta baznīcas apkārtne, iestādot jaunus
košumkrūmus un puķu stādījumus. Projektā
veiktie vides uzlabojumi mazinās troksni no
galvenā ceļa, kā arī sniegs estētisku baudījumu
un prieku ikvienam baznīcas apmeklētājam.
Tika atbalstīts vēl viens projekts "Lai skan
Lazdonas baznīcas zvans!".
Ar zvanu
ansambļa "Soli Deo Gloria" koncertu, kas iecerēts š.g.11.augustā pl.14.00, tiks iepriecināti Lazdonas baznīcas
215 gadu jubilejas svinību dalībnieki, kā arī ieskandināts baznīcas zvans savā 95 gadu jubilejā. Aicinu apmeklēt
baznīcā notiekošos pasākumus un pašiem līdzdarboties projektu realizācijā!
Projekta vadītāja Santa Veipa

”[..]Kalpojiet tam Kungam ar prieku [..]” (Ps. 100), jo citādāk nemaz nevarētu un nesanāktu. Pateicība tev
Kungs, ka Tu katru mūs ieraugi un ieliec savā vietā, lai kalpotu Tev par godu. Paldies Tev par divām čaklām
rokām, ko esi devis man. Tomēr visvairāk Paldies, ka ir daudz čaklu roku, kas palīdz un atbalsta mani
kalpošanā Tev par prieku gan ikdienā, gan talkās. Visas rokas nav iespējams uzskaitīt un saskaitīt, bet esmu ļoti
pateicīga katrai no tām. Saprotams, ka šo palīdzīgo roku nekad nav par daudz, tāpēc aicinu pievienoties uz šo
kalpošanu katru kurš sevī sajūt šo vēlmi. Reizi nedēļā sanākot kopā varam godināt tā Kunga namu.
Vasara jau tuvojas un atkal tiekam aicināti sniegt savu palīdzīgu roku dežūrējot baznīcā, lai tā būtu atvērta un
pieejama ikvienam cik bieži vien iespējams. Aicinu arī katru atsaukties un palīdzēt uzpost baznīcu ar saviem
audzētajiem ziediem vasaras laikā. Droši var zvanīt man un visu varam sarunāt ,gan kur nolikt ziedus, gan kā
tos varu paņemt (mob. 25968015). Protams, liels paldies tiem, kas to jau ir darījuši visu šo laiku. Tas priecē!
Tikai kopā mums tas var izdoties, Zane Kumsāre

Svētdienas skolas dienas nometne no 22.07.2019. līdz 28.07.2019.
“Mācītājmuiža”, “Burtnieki”, Praulienas pagasts, Madonas novads, LV 4825

” Tavās zaļās pļavās netrūkst ne nieka…”
Nometne paredzēta septiņas dienas no plkst. 8.00 līdz plkst. 18.00.
Finanses aprīļa mēnesī:
Gaidīsim bērnus no 1. līdz 6.klasei.
Ieņēmumi: 1436,20 EUR
Dienas plānojums:
Izdevumi: 1503,90 EUR
8.00 – 8.30 Dalībnieku ierašanās
8.30 – 9.00 Rīta aplis – iepazīšanās ar dienas plānu.
9.00 – 10.00 Muzikālā nodarbība – dziedāšana, muzicēšana, dejošana – slavēšana.
10.00 – 11.00 Bībeles stunda.
11.00 – 12.00 Radošā nodarbība “Čaklie pirkstiņi”.
12.00 – 13.00 Pusdienu laiks. Pusdienas nodrošina Madonas pilsētas PII “Saulīte”.
13.00 – 14.00 Teātra stunda “Ceļinieks un samarietis”.
14.00 -16.00 Sporta aktivitātes – peldēšana, riteņbraukšana, tautas bumba, teniss u.c. spēles.
16.00 – 16.30 Launaga laiks.
16.30 – 17.30 Spēļu laiks.
17.30 – 18.00 Vakara aplis – dienas novērtējums.
Pieteikšanās e-pastā vivita.vecozola@madona.lv norādot bērniņa vārdu, uzvārdu, pilnus gadus, vecāku
kontaktinformāciju, lai varat saņemt ielūgumu uz informatīvo sanāksmi un plašāku informāciju par nometni.
Informācija par nometnes aktivitātēm ir pieejama arī mūsu mājas lapā!
Draudzes mācītājs: Rolands Pētersons, tālr.: 26785896, e-pasts: rolandpeterson@inbox.lv
Draudzes priekšniece: Ērika Pomere, tālr.: 25604071, e-pasts: erika.pomere@inbox.lv

V ēs t u l e D r a u d z ei
Maijs 2019
Slavēts Dievs, kurš nav atmetis manu
lūgšanu, nedz atrāvis man savu
žēlastību.
/Ps 66:20/

