GANA SLEJA
“Sējējs izgāja sēt sēklu [..]” (Lūkas 8:4-15)
Jēzum sekoja liels ļaužu pulks, jo tie
redzēja brīnumus un zīmes, ko Viņš starp
ļaudīm darīja. Bet Jēzus raizes vienmēr ir par
to, ka ļaudis Viņam ir gatavi sekot nevis
Dieva vārda un ticības, bet gan brīnumu vai
kāda cita iemesla pēc. Tādēļ Viņš daudz
reizes aizliedza izdziedinātajiem skraidīt
apkārt un liecināt par brīnumainajiem
notikumiem, pēc kuriem tad visi ļaudis,
klupdami un krizdami, metās Jēzum sekot.
Viņš saka: Uzņemiet sevī nevis iznīkstošo,
bet dzīvo - Dieva vārdu. Uzņemiet sevī nevis
iznīkstošo „baznīcu”, kas aicina paļauties uz
miesas darbiem, emocijām un sajūtām vai prāta spriedumiem, bet gan baznīcu, kurā sludina un māca ticības
spēku Dieva vārdam pie Krusta.
Dažbrīd, kad Jēzus padziļināti sāka mācīt savus sekotājus, lielākā daļa no tiem pagaisa kā sikspārņi no
alas, kurā iedegta lāpa. Iedomājieties tik - no 5000 vīru pūļa, neieskaitot sievietes un bērnus, vienā brīdī paliek
tikai 12 mācekļi, no kuriem pie krusta drosmīgs atrasties ir tikai viens. Jāņa evaņģēlija 6.nodaļā pēc mācības par
ticību uz Viņa upuri pie krusta, daudzi no Viņa novērsās. Tad arī Jēzus sacīja tiem divpadsmit: "Vai arī jūs
gribat aiziet?" Sīmanis Pēteris Viņam atbildēja: "Kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi, un
mēs esam ticējuši un atzinuši, ka Tu esi Dieva Svētais."
Līdzība par sējēju palīdz saprast un izskaidro, kāpēc ne ikkatrs, kurš dzird evaņģēliju, tam tic un nes
sevī ticības augļus. Šī izgāšanās vairāk nekā jebkad ir aktuāla šodien. Jā, arī starp tradicionālās baznīcas
draudzes locekļiem. Kādēļ ir tā, ka vienā un tajā pašā klausītāju lokā ir kādi, kuri dzird un ir arī kādi, kuri neko
nav dzirdējuši? Vai tas ir inteliģences dēļ; vai grēka dēļ; izredzētības dēļ; vai Dieva žēlastības daudzuma dēļ?
Lai kādi arī būtu secinājumi, skaidrs ir viens, ka ir kādi mācekļi ļaužu pūlī, kuri lūdz palīdzību saprašanā.
Dieva vārds tiek sēts pasaulē – cilvēkos. Ja sirds nav noblietēta cieta, bet atvērta, tad Vārds krīt sirdī; ja
sirds nav akmeņaina, tad sēkla var dzīt dziļas saknes; ja sirds ir brīva no nezālēm, Dieva vārds var augt un nest
brīnumainus augļus Viņa valstībai. Dieva vārda pasludinājumā, Kristībās un Svētajā Vakarēdienā - ikkatrā no
šīm lietām mūsos no jauna tiek sēts mūžības spēks. Tā lielākā žēlastība ir: ka tas neatgriezīsies pie Dieva,
nepiepildīdams to, kādēļ Dievs to pie mums sūta, bet paveiks visu, kādēļ Viņš to ir sūtījis. Patiesa ticība tik ļoti
transformē mūsu dzīves, ka mēs priekpilni šajā Vārdā kalpojam Dievam un baudām mūžīgo dzīvību. Lai Dieva
vārds, kas apliecina Viņa evaņģēliju, veido mūs par patiesiem Kristus sekotājiem!
Mācītājs Rolands Pētersons
4.janvārī Mācītājmuižā notika draudzes Ziemassvētku svinības. Paldies par kopā pavadīto laiku un
sadraudzību! Paldies ikvienam, kas iesaistījās, lai šie svētki varētu notikt! Paldies Dievam, ka caur
cilvēkiem Viņš iepriecināja mūsu sirdis ar konditoru mākslas darbu, kas atainoja Debesu Jeruzalemi!
Paldies ikvienam par klātbūtni, un iespēju iepazīt jūs tuvāk!
(Mācītāja ģimene)
NOTIKUMI DRAUDZĒ JANVĀRĪ
17.janvārī ar lekciju par Psalmu grāmatu (īpaši
izceļot 95.psalmu) Mācītājmuižā viesojās Laila
Čakare. Viņa ir doktorande Latvijas Universitātes
Teoloģijas fakultātē, ilggadēja Lutera Akadēmijas
pasniedzēja, „Latvijas Bībeles biedrības” Vecās
Derības jaunā tulkojuma no senebreju valodas
līdzautore, vairāku grāmatu un publikāciju autore.

Kā atzina klausītāji: „noklausītā lekcija bija par
svētību un pārdomu rosinoša.” Laila ir arī kristīgu
bērnu grāmatu autore, kā, piemēram, „Dievs nāk pie
manis Dievkalpojumā”, „Dievs māca man savus
baušļus”, „Dievs dara mani par savu bērnu
kristībā”, par ko viņa arī stāstīja un pieredzē dalījās
bērnu dārza „Kastanītis” darbiniekiem.

No 18. līdz 25.janvārim draudze piedalījās ikgadējā
starptautiskajā Lūgšanu nedēļā par kristiešu
vienotību. Kristiešu vienotība ir ticība Kristum, kas
izaicina atmest lieko un būt vienotiem kopīgajā.
Paldies draudzes locekļiem, kas varēja būt klātesoši
ekumeniskajos svētbrīžos, un arī tiem, kas praktiski
palīdzēja pie sagatavošanas darbiem.

26.janvārī Lubānā notika mūsu draudzes
jauniešu sadraudzības vakars ar Lubānas un
Cesvaines jauniešiem. Jaunieši bija priecīgi
būt kopā un nolēma arī turpmāk tikties
vienotā sadraudzībā. Nākamā tikšanās
paredzēta Praulienas mācītājmuižā, kur kopā
tiks skatīta vakara filma.

25.janvārī, vienotības nedēļas noslēguma dienas svētbrīdī, uguns liesmas pārņēma baznīcas kurtuves šķūnīša
sienu un jumtu. Paldies Dievam par pasargāšanu un operatīvu cilvēku rīcību, ka ugunsdzēsējiem nelaimi
izdevās likvidēt. Mācītājs izsaka lielu pateicību un cieņu par draudzes locekļu ātro darbošanos, lai postījumus
novērstu un baznīca atkal būtu apkurināma silta. Vienlaikus remonta darbi ir prasījuši neparedzētus izdevumus
no draudzes budžeta. Paldies ikvienam, kas jau ir ziedojis līdzekļus veiktajam remontam, bet lai tos pilnībā
segtu, ir nepieciešami 400 eiro.
21. februārī plkst. 18.00 baznīcā tiks uzsākts jauns Iesvētes mācību kurss. Tas ilgs astoņas nedēļas,
katru trešdienu plkst. 18.00, un notiks baznīcā. Aicināts ikviens interesents, kas vēlas atjaunot savus
ticības pamatus, vēlas tikt kristīts, būt par krustvecāku vai laulāties. Savu dalību, lūdzu, pieteikt pie
mācītāja Rolanda Pētersona.
Lai saglabātu draudzes juridisku rīcībspēju, ir mainīts draudzes padomes vēlēšanu datums, proti, tās notiks
jau 18.februārī pēc Dievkalpojuma. Tad arī esošie draudzes padomes locekļi sniegs ziņojumus par paveikto
savā nozarē. Esi aicināts, un tas arī ir svarīgi un atbildīgi šajās vēlēšanās piedalīties!

14. februārī, iesākoties lielajam gavēnim, baznīcā
plkst. 18.00 norisināsies Pelnu dienas Dievkalpojums.

Finanses decembrī:
Ieņēmumi: 3305.00 EUR
Izdevumi: 2815.00 EUR

LELB Virsvalde ir pieņēmusi lēmumu piešķirt 2000.00 eiro Mācītājmuižas jumta remontam. Esam pateicīgi par
piešķirtajiem līdzekļiem, jo jumta remonts tuvākajā nākotnē dos iespēju sakārtot otrā stāva telpas, kur dzīvo
mācītājs ar ģimeni un kur notiek arī dažādi draudzes pasākumi. Paturēsim šos organizatoriskos un finansiālos
līdzekļus prasošos nodomus savās lūgšanās!
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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"Kad jūs dzirdat Viņa balsi šodien,
neapcietiniet savas sirdis" (Ebr 3:15)

