GANA SLEJA
[..]redzi, tām blakus nostājās divi vīri spoži mirdzošās drānās. Tās izbailēs zemu nolieca galvas, bet viņi tām
sacīja: “Ko jūs meklējat dzīvo starp mirušajiem? Šeit viņa nav, viņš ir augšāmcēlies. Atcerieties, ko viņš jums
sacīja, vēl būdams Galilejā: Cilvēka Dēlam jātiek nodotam grēcīgu cilvēku rokās un krustā sistam un trešajā
dienā jāceļas no mirušajiem.” Un tās atcerējās viņa vārdus. (Lk 24:4-8)
“Kļūdu labojums”, tie ir vārdi, ko atceros no tiem laikiem, kad gāju vēl skolā. Labojumus nācās veikt pēc
pārbaudes un kontroldarbiem, kad atzīme bija jau saņemta un kļūdas uzkrītoši ar sarkanu tintes
pildspalvu izceltas. Labojumi bija jāpārraksta, lai konkrēto kļūdu apzinātos un nepieļautu to turpmāk.
Kļūdas vienmēr radās no tā, ka neuzmanības vai paviršības dēļ tika palaists garām skolotāja sacītais.
Vai cilvēka (Tava) dzīve ir kļūdu labojums vai tomēr tikai dzīve, kurā nākas pēc noteikta laika pieļaut
atkal vienas un tās pašas kļūdas, un dzīves beigās jāsaņem pelnītā atzīme? Tas ir eksistenciāli svarīgs
jautājums katram no mums, kurš no iesākuma tika Dieva radīts kā labs.
Tomēr vislielākā kļūda kā kosmiskā katastrofa tika pieļauta Ēdenes vai paradīzes dārzā, kad pirmie
cilvēki, Ādams un Ieva, krita nāves grēkā, nepaklausīdami Dieva vārdam. No šīs kļūdas pasaulē ienāca
nāve un citas no tās izrietošās cilvēka kļūdas.
Lieldienas ir kļūdu labojums. Pats Dievs ir iemiesojies, tapdams cilvēks, lai izlabotu šo lielo katastrofālo
kļūdu. Viņš nodzīvoja pilnīgu un nevainojamu dzīvi, uzņemdamies uz sevis cilvēces grēkus, un miris pie
krusta, Viņš trešajā dienā augšāmcēlās, uzvarēdams grēku, velnu un nāvi. Šis notikums, kuru svinam
Lieldienās, ir vēsts par Dieva mīlestību, kura nevarēja palikt kapā, bet izlauzās kā gaisma no apvāršņa, lai
liecinātu, ka Jēzus Kristus ir mūsu vietā veicis kļūdu labojumu.
M. Luters ir teicis: “Līdz pat nāves brīdim cilvēks nav spējīgs pareizi apgūt un saprast Mozus grāmatas
pašus pirmos vārdus: “Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi”. Domāju, ka arī Lieldienu vēsti līdz sirds
dziļumiem cilvēks spēj aptverts tikai tad, kad šie vārdi ir kā dzidrs ūdens malks, lai veldzētu nolemtības
slāpes.
Kamēr cilvēks dzīvo grēkā, tikmēr viņš ir miris. Bet mēs Lieldienās nemeklējam mirušos, bet dzīvo, kas
ticībā mums dāvā dzīvību vēstī par augšāmcelšanos. Šī vēsts ir Kristus uzvara pār nāvi mūsu grēku dēļ. Šo
vēsti saņēma sievas, kad meklēja Jēzu kapā, dzīvo starp mirušajiem, bet to neatrada. Sievas paklausīja
eņģeļu evaņģēlijam par Jēzu Kristu un atcerējās arī paša Skolotāja iepriekš teikto. Šie vārdi ir visdārgākā
baznīcas pērle, tos aizmirst ir vislielākā dzīves kļūda. Paliksim pie Viņa, Viņa vārdos, jo Kristus ir mūsu
kļūdu labojums. Priecīgas Lieldienas.
Mācītājs Rolands Pētersons
Draudzes priekšnieces uzruna svētkos!
Starp Pelnu svētdienu un Kristus Augšāmcelšanās dienu ir brīnišķīgs laiks, lai sevi izmeklētu, salīdzinātos ar
Jēzu Kristu. Iet kopā ar Kungu uz Ģetzemenes dārzu, Golgātu un celtos augšā!
Ejot līdzās tu vari lūgties, tu vari nomirt Golgātā savai grēka dzīvei un celties augšā apskaidrotai dzīvei. Viegli
uzrakstīt, bet ne tik viegli izdarīt!
Gadu no gada ejam Krusta ceļu un piedzīvojam Kistus Augšāmcelšanos svētkus, bet, vai gadu no gada mēs
piekļūstam tuvāk Kristum? Vai gadu no gada kļūstam garīgi stiprāki, lai stātos pretim grēkam. Lai kalpotu
Viņam- visu labu darītājam. Visbrīnišķīgākā vieta, kur tuvoties Jēzum ir – baznīca, mūsu baznīca, mana
baznīca. Jā mana, jo tur es jūtos visvieglāk un vistīrāk! Viņš ar mani strādā. Nāciet arī Jūs! Kalposim Dievam
un stiprināsi viens otru sadarbībā un sadraudzībā slavēsim mūsu Kungu!
Pateicība tiem draudzes locekļiem, kas kalpo Kungam un savējiem, bet mums jāiet plašumā – īpaši šogad, kad
svinēsim savai baznīcai – 215. gadu jubileju, 95. gadus kopš tornī pacelts zvans. Augustā svinēsim gan zvana
svētkus, gan Baznīcas jubileju. Gatavosimies arī mēs katrs ar savu pienesumu. Cits audzē ziedus, cits veido
dziedāšanas tradīciju izstādi, cits iedzied slavas dziesmas diskos, cits organizē nometnes bērniem, cits meklē
kur roku pielikt draudžu dienās.
Lai kalpošana Kungam ceļ mūs un stiprina garīgi, tad ikdienišķās lietas liksies paveicamas.
Lai Dieva svētība pie visiem un ikkatra!
Draudzes priekšniece Ērika
Liecība- iesvētes mācība!
Līdz šim uzskatīju, ka baznīca domāta tikai "pareizajiem" cilvēkiem. Iesvētes mācībā nokļuvu pateicoties
tam ,ka vēlējos nokrustīt bērniņu. Iesvētes mācība bija interesanta, izzinoša un man atklāja ceļu pie Dieva.
Pēc dievkalpojuma jūtos ap sirdi vieglāk un dvēsele piepildīta ar mīlestību. Nedēļa, pēc dievkalpojuma
apmeklēšanas man paiet mierīgāk un harmoniskāk.
Inita Līcīte

Diakonijas darbs mūsu draudzē!
Mūsu draudzes diakonijas darbā darbojas daudzi draudzes cilvēki, kas rūpējas par vecākā gadagājuma
cilvēkiem, veicot mājas apmeklējumus, tā apliecinot Kristus mīlestību, žēlastību, gādājot par dvēseles un gara
mieru, gan arī palīdzot sadzīvē – aizvest uz baznīcu, aizvest pie ārstiem un veikt iepirkumus veikalā.
Pateicoties draugiem no Zviedrijas , saņemam humāno palīdzību, kā arī ar mums dalās līdzcilvēki ziedojot
apavus, apģērbus, sadzīves preces, kas nonāk mūsu „ Drēbju kamerā” Mācītājmuižā. Šeit ir laipni gaidīts
ikviens, kuram nepieciešama kāda palīdzība - katru otrdienu no plkst. 12.00 – 14.00. Savukārt, no 1. maija
būsim atvērti no plkst. 16.00 -18.00.Diakonija atbild arī par regulāriem dievkalpojumiem Mārcienas pansionātā.
Ar nozēlu jāsaka, ka šobrīd izpaliek dievkalpojumi slimnīcas kapelā, līdz ar to izpaliek arī apgaita pa slimnīcas
palātām, lai stiprinātu ar Dieva vārdu, ar morālo atbalstu un sarunām. Tāpēc, ja sajūtat aicinājumu kalpot
slimnīcā, esat laipni gaidīts pievienoties šai kalpošanai. Esam atvērti ierosinājumiem diakonijas darba
paplašināšanai, uzlabošanai, vai vienkārši ar padomu un vēlmi kopā kalpot šajā draudzes nozarē, lai kopīgi
censtos piepildīt mācītāja vārdus: „Ejiet ar mieru un kalpojiet Tam Kungam ar prieku!”.
Lai mūsu Kunga augšāmcelšanās liecība ir mūsu augšāmcelšanās dzīve. Priecīgas Lieldienas!
Diakonijas darba vadītāja Anita Tomiņa
Jubilejas gads!
Šis gads ir īpašs un nozīmīgs Madonas draudzei un Lazdonas baznīcai – sakrālās celtnes 215 gadu jubileja,
baznīcas zvana 95 gadu jubileja, kopš tas atrodas baznīcas tornī un 65 gadu jubileja, kopš zvans izcelts no linu
mārka un otrreiz uzcelts atpakaļ tornī.
Gatavojoties šiem nozīmīgajiem notikumiem, tiek domāts par baznīcas un tās apkārtnes sakopšanu un
labiekārtošanu. Paldies ikvienam, kas jau tagad pieliek savu roku lapu grābšanā un baznīcas uzkopšanā!
Realizējot stāvlaukuma labiekārtošanas projektu, tika radīta skaista un patīkama kopaina par baznīcas apkārtni
un pilsētvidi kopumā. Projekta kopējās izmaksas sastādīja EUR 19322,50, kur EUR15000,00 līdzfinansēja
Madonas novada pašvaldība un EUR4322,50 no draudzes līdzekļiem. Paldies ikvienam, kas atbalsta draudzes
darbu ar saviem ziedojumiem un piecu mēnešu laikā varējām apmaksāt SIA Heta-Būvei par veiktajiem
darbiem! Tiek veikti sagatavošanas darbi zvana torņa restaurēšanai, lai uz baznīcas jubileju varētu ieskandināt
baznīcas zvanu! Domāsim arī par baznīcas ainavisko vidi, atjaunojot sakrālā objekta krāšņumu ar jauniem puķu
stādiņiem, iestādot tos puķu kastēs vai podos.
Īpaši tiek uzrunāti svētdienas skolas bērni, lai kopā ar skolotājām veidotu savu puķu kasti, tā radot prieku
bērnos, kad viņi var vērot, kā aug viņu iestādītie stādiņi, un iespēju robežās, rūpēties par tiem.
Aicinu katru draudzes locekli iesaistīties šajos notikumos ar aktīvu līdzdalību un brīvprātīgiem ziedojumiem, lai
augusta mēnesī varam svinēt baznīcai svarīgos notikumus!
"Šī ir tā diena, ko Tas Kungs devis: priecāsimies un līksmosimies šinī dienā!". Psalms 118,24.
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Ja nu jūs ar Kristu esat augšāmcēlušies,
tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir
Kristus, kas paaugstināts pie Dieva
labās rokas.
/Kol 3:1/

