[..] Un, paskatījies uz debesīm, viņš ievaidējās un
GANA SLEJA

sacīja: “Efata!” – tas ir: atveries! [..] (Mk 7:34)

Cilvēks savā ikdienā ik mirkli kaut ko atver, lai ieietu jaunā sākumā, jaunā pieredzē. Viņš atver acis,
pamostoties no rīta, lai sāktu jaunu dienu. Viņš atver zobu pastas tūbiņu, ūdenskrānu, kafijas vai tējas
iepakojumu. Atver avīzi vai interneta lapu, lai iepazītos ar jaunākajiem notikumiem. Atver mājas durvis, lai
spertu soli jaunai pieredzei. Atver savu sirdi jauniem cilvēkiem, jauniem pienākumiem un iespējām.
Arī Jēzus ir gatavs kaut ko atvērt. Viņš lika pirkstus kurlmēma ausīs un spļāva, un aizskāra tā mēli. Un,
vēršot skatu uz debesīm, viņš sacīja: “Efata!” – tas ir: atveries! Kad Viņš veica šo brīnumu, Jēzus skatījās
debesīs, parādot Viņa vienību ar Dievu Tēvu.
Mūsu sirds izmeklēšanai, katrs varam sev pajautāt - cik daudz mēs ikkatrs savās dzīvēs, kad esam gatavi
kaut ko atvērt, skatāmies uz debesīm? Vai mēs, atverot savas acis, tās vēršam uz debesīm, pateicībā par jaunu
dienu? Vai mēs, sēžot pie brokastu galda, lūdzam un pateicamies par dienišķo maizi, ko Dievs mums ir dāvājis?
Vai mēs, atverot avīzi vai kādu interneta portāla lapu, paceļam savu skatu uz debesīm un lūdzam: Dievs,
neieved kārdināšanā un kurnēšanas garā? Vai mēs esam gatavi atvērt savas mājas durvis un teikt: Dievs, vadi
mani, lai Tavs Vārds šodien ir manu kāju spīdeklis? Vai mēs ļaujam Dieva garam būt klātesošam mūsu ikdienā,
kas var pacelt mūsu galvas uz debesīm?
Pieļauju, ka daudzi atzītu - ne vienmēr esam tik apzinīgi. Ne vienmēr atceramies par to, kas ir svēts un
patiess. Un mūsu attaisnojumi ir tikai vairogs pret svētībām. Bet Jēzus skats vienmēr ir vērsts uz debesīm. Viņš
ar Tēvu ir tik vienoti, ka Viņš var teikt – Es un Tēvs, mēs esam viens. Jēzus pats no sevis neko nedara, bet
piepilda visu, ko Tēvs Viņam ir uzticējis mūsu dēļ. Viņš nodzīvoja pilnīgu un nevainojamu dzīvi ar skatu uz
debesīm mūsu dēļ. Viņš dzima, cieta, mira un augšāmcēlās mūsu - cilvēku dēļ. Viņa visa būtība bija nevis
sevis, bet Dieva mīlestības un mūsu dēļ. Un Viņš liek arī mūsu ausīs savas rokas un skar mūsu mēli, lai arī mēs
atvērtos šai Debesu mīlestībai un ar skatu uz debesīm dzīvotu savas dzīves. Viņš liek mūsu mutē svēto
sakramentu, lai mēs atvērtos Viņa mīlestībai, un taptu svēti Kristību šķīstumā.
Mīļais draudzes locekli, dzīvosim arī mēs tā spēkā, kas mūs ir aicinājis savā pilnīgajā mīlestībā – Dieva
žēlastībā, kurā esam pulcēti vienkopus Kristū – baznīcā. Lūgsim cits par citu, viens par visiem un visi par
vienu, lūgsim par draudzi, lai Svētais Gars atdara mūsu ausis Dieva Vārdam, un mūsu mute var teikt pateicību
un slavu Dievam par Viņa lielo žēlastību Jēzū Kristū. Āmen.
Mācītājs Rolands Pētersons
DRAUDZES PADOMES SĒDE JŪLIJA MĒNESĪ
Draudzes padomes sēdē atskatījāmies uz paveikto iepriekšējās sēdes lēmumu izpildē un lēmām par turpmāk
darāmo. Ar pateicību atcerējāmies viesošanos Jelgavas Svētās Annas draudzē un bīskapa Hansa jubilejas
dievkalpojumu un sadraudzību dienas noslēgumā. Visai mūsu draudzei bīskaps veltīja mīļu pateicību un vēlēja
Dieva svētību turpmākajā kalpošanā. Šogad dažādu iemeslu dēļ bija maza aktivitāte svētceļojumā:” Es esmu
ceļš…” Šoreiz piedalījās tikai trīs mūsu draudzes locekļi. Ļoti ceram, ka nākošgad tajā piedalīsies arī mācītājs
un atsaucība būs lielāka. Jāturpina strādāt pie draudzes mājas lapas aktuālās informācijas atspoguļošanas.
Pamazām virzās uz priekšu darbi baznīcā un Mācītājmuižā. Saņēmām projekta rezultātus par altāra sienas
izpēti- ar to iepazīsies arhitekte Helēna un tad sapratīsim turpmākos darbus. Iesākts darbs pie baznīcas
stāvlaukuma sakārtošanas un apstiprināts projekts par terases izveidi pie baznīcas. Zvanu torņa atjaunošanai jau
saziedoti vairāk kā divi tūkstoši eiro, turpināsim lūgt Visaugstāko, lai varam atdot zvanam balsi… Savukārt,
Mācītājmuižā turpinās darbi pie apkures sistēmas renovācijas un uzsāksim jumta nomaiņas darbus. Arī tur
atbalstīts projekts par estrādītes soliņu nomaiņu. Liels paldies draudzes māsām Santai un Dainai par projektu
rakstīšanu un tam veltīto laiku. Lai arī turpmāk pietiek spēka un izdomas realizēt idejas! Pateicība arī lektoram
Viesturam par veiksmīgu un pārdomātu kapu svētku novadīšanu.
Svētdienas skolas vadītāja Ilze iepazīstināja draudzes padomes locekļus ar gatavošanās pasākumiem Svētdienas
skolas apmācības uzsākšanai: domāts par skolotāju apmācību un GodlyPlay(Dievs ienāk rotaļās) metodes
ieviešanu. Mūsu iecirknī jau darbojas šīs metodes pārzinātāja Regīna, tādēļ lūgsim viņas palīdzību. Regīna
piekrita 2* mēnesī būt arī mūsu Svētdienas skolā. Diakone Rudīte informēja un aicināja visus un ikvienu
iegriezties dienas centrā “Baltā ūdensroze”, lai kalpotu un realizētu savas idejas. Lai izpildīts, kas spriedumā
rakstīts, Slavējiet Kungu!( Ps.149:9)
Draudzes padomes priekšniece Ērika Pomere

Nodibinājums „CEMEX iespēju fonds” atbalstīs divus projektus par
kopsummu 1600 eiro!
Nodibinājums „CEMEX iespēju fonds” projektu konkursa kārtībā ir atbalstījis divus
projektus. Projekts „Terases atklāšanas svētki” paredz baznīcai piederošo teritoriju
padarīt iedzīvotājiem un novada viesiem pievilcīgāku, uzceļot terasi baznīcas dārzā,
un tādējādi labiekārtojot baznīcas dārzu dažādiem kultūras pasākumiem ārpus
baznīcas telpām. Projekta īstenošana paredzēta līdz šā gada oktobrim, projekta vadītāja – Santa Veipa.
Savukārt projekts „Jaunu āra skatuves soliņu uzstādīšana bērnu dziedāšanas svētku vietā” paredz nomainīt
fiziski un estētiski vecos „Mācītājmuižas” parka skatuves soliņus uz jauniem, tādējādi atjaunojot un atdzīvinot
vietu biedrības „Stūrakmens” un sabiedrības aktivitātiem, svētkiem, izglītojošiem un celsmīgiem pasākumiem
Madonas novadā. Projekts paredz pie jauno āra skatuves soliņu atklāšanas organizēt sabiedrībai pieejamu
pasākumu „Brīvdabas kino bērnu dziedāšanas svētku vietā”, demonstrējot Ivara Selecka 2018.gadā izdoto
dokumentālo filmu „Turpinājums”. Brīvdabas kino plānots šī gada oktobra pirmajā pusē, projekta vadītāja –
Daina Pētersone. Abi projekti paredz arī mūsu kā draudzes iesaisti tieši praktiskajos darbos, teritorijas
sakārtošanā, lai uzsāktu darbus un noorganizētu atklāšanas pasākumus. Būsim līdzdalīgi un piedalīsimies mūsu
garīgo māju sakopšanā un atdzīvināšanā!
11.jūlijā mūsu draudze viesojās Jelgavā, lai būtu sadraudzībā ar Jelgavas Svētās
Annas draudzi un sveiktu savu bijušo mācītāju Hansu Martinu Jensonu 50 gadu
jubilejā! Paldies Jelgavas draugiem par viesmīlīgo un sirsnīgo uzņemšanu, par
iespēju būt Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa ekskursijā un baudīt siltas
pusdienas un sarunas.
Vakarā draudze līdz ar citiem mācītājiem un Hansa draugiem, ģimeni piedalījās
Dievkalpojumā. Savā uzrunā bīskaps dalījās ar savas dzīves gājumu, dalītu
posmos. Katrā posmā viņš uzsvēra Jēzus īpašo nozīmi, vadību un mīlestību pret
Viņu. Aizkustinošs bija mūsu draudzes sveiciens bīskapam jubilejā. Mācītājs
Rolands Pētersons apsveikuma uzrunā izteica komplimentus par Hansa prasmi un
uzņēmību apgūt latviešu valodu. Tāpēc draudze bīskapam nodziedāja apsveikumu
zviedru valodā, uz ko viņš teica, ka "šādu skanējumu līdz šim vēl nebija
dzirdējis". Jubilejas neformālajā daļā radās unikāla iespēja uzņemt bildi ar trim
mācītājiem, kas secīgi kalpojuši Madonā – Ingusu, Hansu un Rolandu. Lai
bagātīga kalpošana viņiem!
Daina Pētersone
Finanses jūnija mēnesī: Ieņēmumi: 1355,81 EUR , Izdevumi: 1475,79 EUR
MADONAS DRAUDZES SADRAUDZĪBA
1.septembris plkst. 16.00 "Skubos" pie Kumsāru ğimenes. Visi mūsu draudzes locekļi gan seniori, gan
spēka gados, kā arī ğimenes ar bērniem mīļi aicināti ierasties uz kopīgu sadraudzību līdzi ņemot cienastu.
Iepazīsim tuvāk vienu no daudzajām mūsu draudzes ğimenēm, priecāsimies par kopā būšanu mums mīļi
atvēlētajā "Skubu" plašajā klētī. Ja ir jautājumi, vai vēlaties padalīties ar idejām, kā interesantāk pavadīt šo
sadraudzību, zvaniet Ilzei Iesalniecei (29107431) vai Zanei Kumsārei(25968015). Uz tikšanos!
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
Augusts 2018
Dievs ir mīlestība, un, kas paliek
mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs
viņā.
/Jņ 4:16/

