
GANA SLEJA 

Mīļais draugs, klāt ir Adventa laiks, kas ievada draudzi jaunā baznīcas gada sākumā. Bet Advents 

ievada ne tikai jaunu baznīcas gadu, bet pats vārds adventus latviešu valodā nozīmē „atnākšanu”. Mēs gaidām 

kāda atnākšanu.  

Kas tad ir tas, ko mēs gaidām? Jautājot šo jautājumu bērnu dārza bērniem, es saņēmu daudz un dažādas 

atbildes: Mēs gaidām Ziemassvētkus; mēs gaidām Ziemassvētku vecīti; mēs gaidām rūķīšus. Un tiešām – 

cilvēkam ir vieglāk noticēt un stāstīt bērniem par pašu izdomātiem tēliem, nevis par reāliem notikumiem pirms 

2000 gadiem, kuri prasa ticību tam, par ko savas dzīvības un dzīves ir atdevuši daudzi Dieva mīļotie - sākot no 

apustuļiem un beidzot ar patiesi uzticīgajiem šodien. Mēs gaidām Kristus atnākšanu.  

Un, kā jau pie kāda atnākšanas, mēs pienācīgi vēlamies sagatavoties. Vai tie ir Ziemassvētki un 

Ziemassvētku vecītis, kuru dēļ tad cilvēki ir gatavi iztukšot savu spēku, makus un veikala plauktus, vai tomēr 

tas ir Kristus. Un šis laiks ir dots ticīgā sirds izmeklēšanai un sagatavošanai, lai tā sastaptu ko nozīmīgu un 

dārgu. Advents ir laiks, kad savus skatienus vēršam nevis uz priekšu, leju vai atpakaļ, bet Advents ir laiks, kad 

savus skatienus vēršam uz augšu, uz Dievišķi jēgpilno un būtiski paliekošo. 

Un tad viņi redzēs Cilvēka Dēlu padebesīs nākam varenībā un lielā godībā. „Tad jūs redzēsit!” – šie 

vārdi bieži izskan brīžos, kad neticība aizvaino ticību, kad rupjākais aizvaino iejūtīgāku, kad fiziski spēcīgāks 

aizvaino vājāku. Bet šoreiz ar šiem izteiktajiem vārdiem „tad viņi redzēs” Jēzu ietver ikvienu cilvēku, ikvienu 

dzīvu būtni, kura sevi apzinās kā domāt spējīgu personu. Ikviens redzēs Cilvēka dēlu – krustā sisto Kristu no 

padebešiem nākam varenībā un lielā godībā. Gluži kā tie, kas brīnīdamies redzēja Jēzu paceļamies un padebesī 

tiekot uzņemtam, prom no viņu acīm (Apd 1:9-11). 

Bet tomēr, cik grūti ir noticēt kādai reālai Dieva atklāsmei un notikumam, bet cik viegli ir noticēt 

cilvēku izdomātām ilūzijām un pasakām. Tikai Dieva dāvātā ticība var svinēt Kristus atkal atnākšanu, tikai šī 

ticība var dot izzināt, kas ir patiess Adventa laiks, kad mēs sagatavojamies kaut kam īpašam, vēršot savas 

galvas augšup uz debesīm. Novēlu ikvienam šajā Adventa laikā ielūkoties savās sirdīs, savās attiecībās ar 

mīļajiem un tuvajiem. Varbūt tur ir kas nesakārtots, lai tajās varētu ienākt Kristus gaisma un viņa mīlestības 

radošais spēks. „Paceliet savas galvas, jo jūsu atpestīšana tuvojas!” 

 Mācītājs Rolands Pētersons 

DRAUDZES DZĪVE 

Sadraudzības brauciens uz Alūksnes ev.lut. draudzi. 25.novembrī Madonas ev.lut.draudze devās 

sadraudzībā uz Alūksnes ev.lut.draudzi. Rīta pusē mācītājs Magnuss Bengtsons baznīcā noturēja svētbrīdi, 

uzzinājām par baznīcas vēsturi un apskatījām šogad uzstādīto M.Lutera krūšutēlu baznīcas ārpusē. Pēcāk 

devāmies uz Ernsta Glika Bībeles muzeju un iepazināmies ar „Bībeles ceļu” no pašas pirmās, E. Glika Alūksnē 

tulkotās Bībeles, līdz mūsdienu izdevumiem, kā arī no vēsturnieka dzirdējām (un minējām) valodas attīstību 

gadu gaitā. Par gardo pusdienu maltīti parūpējās Alūksnes draudzes locekļi, kuru ieturējām Mācītājmuižā, kur 

vienā no tās daļām dzīvo mācītājs Magnuss ar ģimeni, bet otrā norit draudzes aktivitātes. Siltās un draudzīgās 

sarunās dalījāmies stāstos ar Alūksnes draudzes māsām. Sasildījušies un iestiprinājušies, ar interesi devāmies uz 

Tempļakalna ielas gājēju tiltu, kas savieno Alūksnes Pilssalu un Tempļakalna parku. Tālāk devāmies uz 

Alūksnes Lielajiem kapiem. Kapsēta atrodas Alūksnes ezera krastā, un ir viena no lielākajām un senākajām 

Latvijā. Mūsu gide jo īpaši daiļrunīgi izcēla kapusvētku tradīciju Alūksnē, akcentējot, ka katru gadu, augusta 

pirmajā svētdienā, kapsētā notiek vērienīgi Kapu svētki, ko apmeklē līdz pat 10 000 cilvēku. Turpinājumā 

apmeklējām arī tūristiem un atpūtniekiem iecienīto Tempļa kalnu, no kura pavērās brīnišķīgs skats uz gaisa tiltu 

pāri gravai (Saules tiltu), Alūksnes ezeru un muižas parku, kā arī Pilssalu. Mūsu sadraudzība noslēdzās pie 

Glika ozoliem mācītājmuižas parkā, kas iestādīti par piemiņu Glika paveiktajam darbam – Bībeles iztulkošanai 

latviešu valodā (1685–1689). Paldies Alūksnes draugiem par bagātīgo un izglītojošo dienas programmu!  

30.novembrī baznīcā uz svētbrīdi ieradās Vidzemes reģiona policisti. Mācītājs Rolands Pētersons savā 

uzrunā policistiem izteica pateicību par viņu atsaukšanos kalpošanai savai ģimenei, sabiedrībai un Latvijas 

Draudzes mācītājs: Rolands Pētersons, tālr.: 26785896,  e-pasts: rolandpeterson@inbox.lv 

Draudzes priekšniece: Ērika Pomere, tālr.: 25604071, e-pasts: erika.pomere@inbox.lv 
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valstij. Viņš arī uzsvēra, ka laicīgās un garīgās varas nedrīkst jaukt, bet tām ir dots uzdevums vienai otru 

atbalstīt. Savukārt 1.decembrī uz svētbrīdi baznīcā ieradās PII „Kastanītis” vecāko grupiņu bērni un viņu 

audzinātājas. Mācītājs ar bērniem iededza pirmo svecīti un izstāstīja stāstu par labo ziņu, proti, ka pasaulē 

piedzims Dieva bērns vārdā Jēzus, un šis mazais bērniņš pieaugs, lai būtu tāds cilvēks, kurš padarītu mūs visus 

par Dieva bērniem! Mācītājs aicināja bērnus atcerēties, ka Jēzus ir mums Dieva dotās labās ziņas. Tas ir Dieva 

veids, kā teikt: „Es tevi tik ļoti mīlu, ka es sūtu tev šo bērniņu kā dāvanu!” Bērni arī apskatīja baznīcas ērģeles 

un mācītāja kabinetu, noslēdzot savu vizīti ar Latvijas Valsts himnas dziedājumu. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADONAS EVAŅĢĒLISKI LUTERSIKĀ DRAUDZE 

O.Kalpaka iela 21, Madona, LV-4801 

http://www.madonas.lelb.lv/ * www.facebook.com/ Madonas evaņģēliski luteriskā draudze * 

 

 

 

 

 

 

 

Un tad viņi redzēs Cilvēka Dēlu padebesīs 
nākam varenībā un lielā godībā. Kad tas 
sāksies, tad izslejieties un paceliet savas 
galvas, jo jūsu atpestīšana tuvojas. 

/Lk 21:27-28/ 

 

DECEMBRIS 2017 

VVēēssttuullee  nnoo  DDrraauuddzzeess  

Ziedojumi 

Ieņēmumi oktobrī: 2307,5 EUR 

Izdevumi oktobrī: 2087,84 EUR 

Ziedojumi draudzes darbam 

Saņēmējs: Madonas evaņģēliski 

luteriskā draudze  

Reģistrācijas Nr. 90000334973 

Konta Nr. LV34HABA000140J062166  

 

Ir notikusi draudzes padomes sapulce, kas 

ievēlējusi nominācijas komisiju – Ēriku 

Pomeri, Jāni Ādamsonu, Viesturu Rikveili un 

Zani Kumsāri. Padomes un nominācijas 

komisija gatavojas jaunās draudzes padomes 

vēlēšanām.  
 

PLĀNOTIE NOTIKUMI DECEMBRĪ 

9.decembrī plkst. 19.00 Lazdonas ev. lut. baznīcā notiks 

Latvijas Universitātes jauktā kora „JUVENTUS” koncerts 

„Ziemassvētku saullēkts”. Programmā tiks atskaņoti 

O.Gjeilo, S.Dāvida Sandstrēma, Ē.Ešenvalda un citu 

komponistu skaņdarbi. Koncerts notiek iniciatīvas Gaisma 

Latvijai ietvaros. Nāc, un piedzīvo muzikāli bagātīgu un 

krāšņu Ziemassvētku saullēktu! 

No 5. līdz 12.decembrim mācītājs Rolands Pētersons būs 

komandējumā Vācijā (Seigen pilsētā). 

4.janvārī plkst. 18.00 notiks mūsu draudzes Ziemsvētku 

svinēšana Mācītājmuižā. Aicinām ieplānot šo laiku kopīgai 

sadraudzībai! Sīkāka informācija tiks izziņota draudzē un 

internetā.  

Uz 24.decembri tiks izdots „Draudzes Vēstis” ceturkšņa 

svētku numurs. Tas plānots kā informatīvs, iedrošinošs un 

garīgo izpratni bagātinošs izdevums.  
 

DRAUDZES DALĪBA PROJEKTOS 

Biedrība „Stūrakmens”, kurā darbojas 

aktīvi mūsu draudzes locekļi, Valsts 

Kultūrkapitāla fondam ir iesniegusi 

projekta pieteikumu ar nosaukumu „42 

faktu maratons LATVIJAI 100”, kura ideja 

izglītojošā, radošā un fiziski aktīvā veidā 

stāsta par kristietības ietekmi un nozīmi 

Latvijas valsts tapšanā un tālākajā attīstībā. 

Projektu konkursa rezultāti tiks izziņoti 

janvāra beigās. Gaidīsim rezultātus! 

 
Adventa un Ziemsvētku 

 laika dievkalpojumi: 

Adventa pirmā svētdiena 

3.decembris plkst. 12.00 

Adventa otrā svētdiena 

10.decembris plkst. 12.00 

Adventa trešā svētdiena 

17.decembris plkst. 12.00 

 

Adventa ceturtā svētdiena / 

Kristus Piedzimšanas svētvakars 

24.decembris plkst. 18.00 

Kristus piedzimšanas svētki /  

Pirmie Ziemsvētki 

25.decembris plkst. 12.00 

Svētdiena pēc Ziemsvētkiem 

31.decembris plkst.12.00 
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