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Domāju, ka mums katram sirdī reiz ir bijis jautājums: ko Dievs ir sagatavojis man vai kāda ir Dieva griba manā 

dzīvē? Un bieži vien šis jautājums rada cilvēka prātā neziņu - aptumsumu, varbūt pat nepārliecību tam, kādu 

soli dzīvē tālāk spert, ko izvēlēties; vai - kas būtu tas, kas radītu pareizos apstākļus, lai Dievs manā dzīvē varētu 

veikt to, ko ir iecerējis? 

Jēzus saka: šodien ir piepildījies šis raksts. Šodien ir sācies tas, uz ko daudzi tikai cerēja, lasīja Svētajos 

Rakstos, domādami par laiku, kad tas piepildīsies. Kuriem lasītais un dzirdētais bija kā neskaidri vārdi, it kā 

raugoties upes atspulgā, bet nu šodien – vaigu vaigā pats Dieva Vārds ir tapis par miesu, lai stāvētu cilvēku 

vidū un pasludinātu Dieva žēlastību. Tas vārds toreiz, kas tika izteikts kā „šodien” ir arī šodien, jo Kristus saka: 

šodien tas ir piepildījies, tādēļ arī mēs dzīvojam Viņa piepildījumā, Viņa šodienā - šajā žēlastības laikā, kad 

mūs pulcē Dieva pasludinātais evaņģēlijs, paustā prieka vēsts vai Dieva mīlestības vārds uz mums.  

Jo Viņš taču caur Vārda kalpa - mācītāja - balsi runā savu žēlastības vārdu tieši uz tevi! Pasludina tev grēku 

piedošanu Jēzus Kristus nopelnā. Viņš ir mazgājis tevi kristību ūdenī, lai darītu tevi par Dieva bērnu. Viņš 

pasludina tev grēku piedošanu un uzvaru pār nāvi. Ir tiešām jābūt neredzīgam un nedzirdīgam, lai 

Dievkalpojumā neredzētu un nedzirdētu Dieva mīlestību - ne mūsu, bet Dieva mīlestību, ko Viņš mums dāvā - 

un arī tad Viņa mīlestība atrod vietu, tā ienāk mūsos caur maizes un vīna zīmēm. Tāda ir Dieva mīlestība. 

Un, ja man būtu pravietošanas dāvanas un es zinātu visus pasaules noslēpumus un atziņas dziļumus, un, ja man 

būtu tāda ticība, ka es varētu kalnus pārcelt, bet man nebūtu šī Dieva mīlestība, es nebūtu nekas - miris 

grēcinieks. 

Šodien ir piepildījies šis raksts, ko jūs dzirdējāt. To Dievs vēlas tavā dzīvē, lai Tu tiktu piepildīts ar Viņa 

mīlestību un tajā spēkā varētu mīlēt Dievu un savu tuvāko kā sevi pašu. Tāda ir Dieva griba tavā dzīvē. Būt 

mīlētam, lai varētu mīlēt. Būt Dieva atzītam, lai varētu atzīt Dieva mīlestību tās pilnībā. Āmen. 

Mācītājs Rolands Pētersons 

 

MĀCEKLĪBAS VEIDOŠANAS KONFERENCE GREGORSKOLĀ 

29. janvārī man bija iespēja piedalīties organizācijas Austrumeiropas misijas 

tīkls(East EuropeanMissionsNetwork, EEMN) organizētā Māceklības 

veidošanas konferencē (DiscipleshipMakingConference) Saldus Sv. Gregora 

Kristīgās Misijas centrā, kuru vadīja amerikāņu mācītāji Maiks Vinds 

(MikeWind) un Marks Vilhelms (Mark Wilhelm) no Priecīgā gara baznīcas 

(SpiritofJoyChurch) Indianapolē. Bija ieradušies arī šīs misijas pārstāvji no 

Igaunijas. Konferenci Saldū rīkoja Gregorskolas vadītājs un EEMN pārstāvis 

Latvijā mācītājs Raimond Mežiņš. 

Galvenais vadmotīvs bija māceklība, kā kļūt par patiesu Dieva sekotāju un 

mācekli mūsdienu reālajā pasaulē. Darbs bija organizēts tā, ka apmēram 

vienu stundu garas Rakstos balstītas lekcijas mijās ar tēmas apspriešanu 

grupās, atbildot uz iepriekš sagatavotiem jautājumiem – kāda ir mūsu katra 

loma misijas darbā, kāda ir kultūra manā draudzē, kā tas izpaužas mūsu 

uzvedībā, kādi faktori to veicina vai kavē, ko par šādu problēmu saka Raksti. Cita tēma bija par ārējiem un 

iekšējiem faktoriem, kuri mūsdienās ietekmē Baznīcu kopumā un kā mums vajadzētu reaģēt uz tiem. 

Viņš sāka uz tiem runāt: “Šodien ir piepildījies šis raksts, ko jūs 

dzirdējāt.” Un visi piebalsoja un brīnījās par žēlastības vārdiem, kas 

nāca no viņa mutes. Lk 4:21-22 

 



Atziņa, kura vislabāk palikusi atmiņā, ir mācītāja Marka Vilhelma teiktais viņa sākuma uzrunā, atsaucoties uz 

Jeremijas grāmatu 1:4-5. “Pār mani nāca Tā Kunga vārds, kas man sacīja: “Pirms Es tevi radīju mātes miesās, 

Es tevi jau pazinu, un pirms tu piedzimi no mātes miesām, Es tevi svētīju un tevi izredzēju par pravieti tautām.”  

Dievs pazīst mūs katru jau pirms mēs bijām dzimuši un zina mūsu katra vērtību, Viņš zina, kāpēc mūs aicina un 

uz ko aicina. Tomēr katru cilvēku – arī Vecās Derības praviešus, kā Jonu, Mozu, vai Jeremiju, šādā brīdī 

pārņem liels satraukums, pat apjukums: Vai tiešām es,  vai es tikšu galā, es esmu pārāk jauns, es esmu pārāk 

vecs, man ir pārāk maz zināšanu, man ir pārāk slikta pagātne – katram no mums ir savas atrunas. Tomēr Dievs 

mūs aicinot apsola arī Savu atbalstu, Dievs katram no mums dod tādu uzdevumu, kāds atbilst mūsu vērtībai. 

Dievs zina mūsu katra vērtību, un, ja mēs par to šaubāmies, tad vienam no mums nav taisnība. 

Viesturs Rikveilis 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Mainās mācītāja Rolanda Pētersona pieņemšanas laiks, turpmāk tas būs ceturtdienās no plkst. 15.00, 

iepriekš vienojoties pa telefonu. Kā arī ar 14. februāri atsākas ceturtdienu dievkalpojumi un Mācekļu skola: 

Mācekļu skola, katru ceturtdienu plkst. 18.00 Baznīcā (pirms dievkalpojuma). 

Dievkalpojums, katru ceturtdienu plkst. 19.00. 
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„Vārdi, ko Es jums runāju, ir gars 
un dzīvība.“ 

/ Jņ. 6:63/ 

 

Ikviens cilvēks savā dzīvē ir saskāries ar situāciju, ka ne vienmēr dzīvē notiek 

tā kā esam ieplānojuši un tad neviļus rodas pārdomas par šis dzīves jēgu, tās 

mērķiem un mūsu attieksmi pret šo pasauli, kurā dzīvojam. Tieši sarežģītas 

situācijas, ciešanas un sāpes bieži parāda mūsu dvēselēm pareizo ceļu, dod 

daudz iespēju, ko iemācīties un iegūt. Ticība ir viens no ceļiem kā saprast šo 

pasauli, Dievu, sevi pašu.  

Iesvētības manā dzīvē bija kā apliecinājums manai izvēlei uzticēt savu dzīvi 

Dievam. Tajā mirklī, kad mēs Dievam sakām „Jā”, mūsu dzīve pilnībā 

izmainās, mēs apzināmies, ka mēs stāvam Dieva priekšā un tas nav tikai šim 

mirklim, bet visai mūsu dzīvei. 

Daina Ozoliņa 

 

 

Ir sastādīts Madonas 
evaņģēliski luteriskās 
draudzes Svētdienas 
skolas nodarbību 
plāns 2018./2019. m. 
g. 2.semestrim. Ar to 
var iepazīties baznīcā 
pie ziņojumu dēļa, kā 
arī mūsu mājas lapā. 
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Draudzes priekšniece: Ērika Pomere, tālr.: 25604071, e-pasts: erika.pomere@inbox.lv 

 

mailto:rolandpeterson@inbox.lv
mailto:erika.pomere@inbox.lv

