
Ikviens draudzes loceklis ir aicināts uz lielo 
draudzes kopsapulci!  

Kopsapulce notiks šī gada 1. martā baznīcā, 
uzreiz pēc dievkalpojuma! 

GANA SLEJA 

 

Gara vadīts, viņš (Simeons) nāca templī, un, kad vecāki ienesa bērniņu Jēzu, lai izpildītu pie viņa bauslības 

paražu, tad viņš ņēma to savās rokās un, slavēdams Dievu, sacīja: “Tagad atlaid, Kungs, savu kalpu mierā, kā 

tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu[..] Lk 2: 27-28 

Šodiena (pirmā februāra mēneša svētdiena) baznīcā sakrīt ar Sveču dienu, un līdzās tam šī diena tiek dēvēta arī 

par Svētā Simeona dienu. Jēzus ir svece, kas nevar tikt apslēpta; Viņš ir šis gaišums, kas spīd kā spoža pasaules 

gaisma. Svētā Simeona dziesmu vārdi, ko Svētais Gars bija ielicis sava pazemīgā kalpa sirdī, ir par liecību tam, 

ko saka apustulis Jānis: Viņš bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē un spīd visiem cilvēkiem.  Viņš, gaisma, bija 

pasaulē, un pasaule caur viņu radās... Un šī vecā vīra sirds tik ļoti iedegās, ka pār viņa lūpām nāca šī brīnišķīgā 

dziesma. 

Un līdzās tam - kādēļ pasaule ir tik noraidoša, bez vēlmes un intereses jautāt kristietim? „Kā tu to visu spēj 

redzēt? Es arī vēlos, iedod man arī paskatīties caur to gaismu, kā tu redzi lietas. Es arī vēlos aplūkot pasauli ar 

Dieva Gara acīm, gribu būt Baznīcā. Bet pasaule saka pretējo – „kādēļ jāiet uz to baznīcu, kādēļ jātērē laiks un 

spēks tādām lietām? Paskaties, baznīcās taču iet visādi divkoši un nesaprātīgie. Paklausies ziņas un palasi 

žurnālus, ko tie saka par baznīcu. Skaties taču uz baznīcu „reāli”, caur pasaules acīm”. Bet Jēzus saka: Jums ir 

acis, bet jūs neredzat? Jums ir ausis, bet jūs nedzirdat. 

Kristietis redz pasauli caur ticības gaismu. Gaismu, kuru pasaule nepazīst. Caur ticības gaismu, kura kā parafīns 

un kaprona diegs deg Dieva bērna sirdī. Jā, tas ir Svētais Gars, kas Dieva Vārda spēkā (evaņģēlijā), kristietī 

uztur ticību. Sirds, kurā ir kritis šis apsolījuma Vārds, lietas redz pilnīgi citādi, kā to redz pasaule. 

Kādēļ pasaule šodien neredz, lai gan baznīca vienmēr tai ir liecinājusi par patieso gaismu, kas nākusi pasaulē? 

Kādēļ pasaule saka: „es redzu”, bet tomēr paliek akla? Tas ir mīlestības trūkums. Jo tikai mīlestība var pieņemt 

mīlestību. Tikai mīlestība pazīst mīlestību. Jēzus tā laika Jūdiem saka: Jūs pētījat rakstus, jo jums šķiet, ka tajos 

jums ir mūžīgā dzīvība, un tie ir, kas dod liecību par Mani! Bet jūs negribat nākt pie Manis, lai iegūtu dzīvību. 

No cilvēkiem Es godu nepieņemu. Bet Es jūs pazīstu, ka Dieva mīlestība nav jūsos. 

Dieva Gars Simeona sirdi izgaismoja iepretim Dieva gaismai, tādēļ tā tik ļoti dega ticībā ieraudzīt savu pestītāju 

un glābēju.  

Bet tas bija tad, toreiz templī. Kā tas attiecas uz mani šodien? Kur es varu ieraudzīt Dieva klātbūtni, un tapt 

piepildīts ar šo Dievišķo prieku? Kā es varu redzēt to, ko pasaule neredz?  

Dieva Gars mūsu ticības acīm ļauj redzēt pašu Jēzu Viņa apsolījuma vārdos. Vārdos, kuros arī mēs tiekam 

piepildīti ar ticības gaismu un drīkstam priecāties ar pestīšanas prieku. Mīļais, Tev tavi grēki ir piedoti. „Tie ir 

mani,” saka Kristus. Es paņemu no tevis prom to, ko tu man nevēlies dot, bet tu zini, ka tie tev nav vajadzīgi. 

Grēks vairo grēku, bet Kristus mīlestība vairo mīlestību. Un Kristus vēlas tevī tapt pilnīgs. 

Šodien Dievs vēlas arī caur tevi degt. Degt baznīcā, ģimenē, darbā, jā un arī pasaulē. Degt kā Simeons, kurš 

saka: manas gara acis ir redzējušas manu pestīšanu, tagad es varu iet mierā. Mierā un ticībā, mīlēt savu tuvāko 

kā Kristus mani ir mīlējis.  Šodien arī es varu būt gaisma pasaulei, jo tas ir tieši tas, ko Dievs no manis, atpestītā 

un ticības piepildītā bērna, vēlas. Lai viss gods un slava vienīgi Dievam, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. 

Mācītājs Rolands Pētersons 

 

 

 
Dievkalpojumi 

Ceturtdienās plkst. 19.00 

Svētdienās plkst. 12.00 
 



Atverot sirdis, atveras arī dievnama durvis 

2019.gadā tika iesākts Lazdonas baznīcas  altāra pusē saglabājušās 19.gs. 

sākuma klasicisma ārdurvju restaurācija. Veiktie darbi: 

• durvju konstrukciju labojumi, protezējot/nomainot satrupējušos 

elementus un rekonstruēti zudušie elementi, kā arī atjaunota durvju 

ģeometrija. 

• Rekonstruētas durvju stilistikai atbilstošas aplodas noseglīstes. 

• Pārvietots durvju stiprinājums uz durvju kārbas ārpusi, mainot to 

vēršanās virzienu, lai durvis vērtos uz āru. 

• Veikta metālu daļu – slēdzenes, nosegplāksnes, stiprinājumu u.c. 

restaurācija. 

• Pielāgots vēsturisks virsgaismas logs, kas atgūts no cita vēsturiska 

objekta konkrētajām durvīm un ailai. 

• Izveidots durvju slieksnis. 

Restaurācijas rzultātā tika atjaunotas ārdurvis tās sākotnējā izskatā un 

saglabāta autentiskā vērtība nākamajām paaudzēm. Restaurācijas 

izmaksas: EUR 2190,87. Darbus vadīja "Baznīcēku atjaunošanas fonds" būvinženieris E. Bukavs. 

Ziedot - tas nozīmē uzņemties līdzatbildību par draudzes dievnamu. Paldies draudzes cilvēkiem par 

ziedojumiem un lūgšanām projekta realizācijā. 

Santa Veipa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Draudzes priekšniece: Ērika Pomere, tālr.: 25604071, e-pasts: erika.pomere@inbox.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVēēssttuullee  DDrraauuddzzeeii  

Februāris 2020 

Jūs esat dārgi atpirkti, 
netopiet par cilvēku vergiem. 
 

 /1Kor 7:23/ 

Atsākusies iesvētes mācība! 

"Es esmu atklājies tiem, kas pēc Manis nejautāja, Mani atrod tie, kas Mani nemeklēja, un tautām, kas Manu 

Vārdu nepiesauca, Es saku: "Še Es esmu! Še Es esmu!"" (Jes. grām. 65:1) 

Ja vēlies tikt kristīts, būt daļa no Madonas ev.lut. draudzes, un ja vēlies kļūt par krustvecāku, laulāties vai 

atsvaidzināt ticības pamatus, aicinām apmeklēt Iesvētes mācības Lazdonas ev.lut.baznīcā! Tās vadīs 

mācītājs Rolands Pētersons. Vairāk informācijas pa tālruni 26785896. 

Iesvētes mācības notiks katru svētdienu plkst. 15.00 baznīcā! 

Esi mīļi gaidīts! 
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