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        Mēs šķiežam pūles par to, kas nav maize, mēs šķiežam sudrabu, bet atpakaļ nesaņemam. Mēs tērējam 

dzīvību, bet sāts no mums bēg. Vai kāds var apmierināt šo miesu? Vai kāds var padarīt laimīgu šo miesīgo 

prātu? Vai gaviles vienmēr būs caur pūlēm un sviedriem, un tikai uz mirkli, ka pats to nenomani? Tā gribas, lai 

tās ir mūžīgas, bet – jo vairāk gribas, jo vairāk nākas ciest un jautāt - cik ilgi, ak Kungs? Un aizbildinājums ir 

grēka patvērums, tie ir labākie draugi. Sader kā alpīnista cimds ar roku, kas satvēris pasaules rūpes un raizes, 

cerībā tikt virsotnē, kur vairs nav ilgas; kur varbūt ir pa savam, sevis dēļ, sevis pēc. 

 

   Aizbildinājums samīda izredzētību. Es, nabaga nebūtības apskautais, kas izraus mani no mana "es". 

Nāciet, viss jau ir gatavs. Pievērsiet man savu ausi un nāciet pie manis, klausieties un jūs būsiet dzīvi. Vārds 

izgaismo tumsu, izgaismo nebūtību, izgaismo ilgas. Tas ielenc mūsu tukšumu ar debesu mīlestību. Atraisa 

mūsu mēli no slāpēm, mūsu sirdis no vainas, mūsu izredzētību no aizbildinājumiem. Lai tumsa pamet savus 

neceļus, spītība - savus nodomus, lai ļaujas Dieva veldzei, kas atgriež pie Kunga! Tad žēlastība pretī skries, 

Viņa spārni ir plaši, Viņa zaros var ligzdas vīt.  

 

   Ieklausieties, ko Kungs jums dāvā! To miesa nesatver, jo tā to nepazīst! Tā cīnās, pretojās, izsmej un zākā, bet 

tā to nesatver. Tā ir par mazu, lai satvertu to, kas tiek dāvāts; tā ir par nevarīgu, lai dižotos ar varu. 

Neaizbildinies no mīlestības; tā Tevi ir gatava mainīt, dot, kas ir sagatavots no mūžības, remdēt tavas slāpes. 

Piepildīt Tevi ar Sevi. Ar garu, kuru nenomani, vien Vārds, kurā ir piedots, kurā esi attaisnots un glābts. 

Dalies ar to, ar ko ir gana, kas dara brīvu un dzīvu! Un neļauj aiziet tuvākajam tukšā, ka ceļā nenonīkst. Pabaro 

to, kurš akls un nedzirdīgs. Tas satvers viņa neticību un ietērps to jaunās drānās. Cilvēka dvēsele Dievam ir 

dārga. Dārga kā Kristus ciešanu zieds, kura ticības smarža ietriecas sirdī dziļi jo dziļi. Āmen. 

 

Mācītājs Rolands Pētersons

Draudzes padomes sēde 

Š.g. 25. maijā notika pirmā jaunās draudzes padomes sēde, kurā tika izskatīti aktuālie jautājumi.  

Jau iepriekš esam informējuši, ka 1. jūnijā piedalāmies un organizējam savā draudzē Baznīcu nakts pasākumus. 

Ar vasaras mēnešu iesākšanos, aicinu draudzes locekļus atsaukties dežūrām baznīcā, lai varētu darboties 

restauratori, kuri- projekta ietvaros- pētīs mūsu baznīcas altāra sienu. Izpēte notiks no 4. jūnija līdz 9. jūlijam.  

Draudzes padomes sēdē vienojāmies par šādām izmaksām Svētdarbību norisēm mūsu baznīcā: 

 Kristības- brīvprātīgs ziedojums pret kvīti. 

 Iesvētības- no 25.00 eiro 

 Laulības- draudzes locekļiem- 50.00 eiro, ja nav draudzes loceklis- 85.00 eiro 

 Izvadīšana- 50.00 eiro 

Šajā vasarā plānojam iecirkņa Draudžu dienas- 4. un 5. augustā. Ieplānojiet kalpošanu un dalību arī Jūs!  

Ļoti vēlamies, ar visu draudzes locekļu atbalstu, aktivizēt grāmatu galda un arī baznīcas bibliotēkas darbību.  

Augusta mēnesī, kad svinēsim baznīcas jubileju, pie mums notiks jauki koncerti:  

 3.augustā koncerti mūsu baznīcā Latviešu mūzikas svētku ietvaros, 

 25.augustākora “Tēvzeme” koncerts. 

Aktīvi turpināsim strādāt pie dažādu projektu rakstīšanas un realizācijas.  

Mīļa pateicība Madonas novada pašvaldībai par sadarbību, par realizēto un vēl darāmo. 

Draudzes padomes priekšniece  Ērika Pomere 

 

 

  

 

 

 

Finanses aprīļa mēnesī: Ieņēmumi: 2063, 90 EUR  

                                          Izdevumi: 1414,67 EUR 

 

Mūsu draudzei bija tas prieks 19.maijā kuplā skaitā uzņemt ciemos- sadraudzībā Jelgavas Svētās Annas 

evaņģēliski luterisko draudzi un vienu no tās mācītājiem - Valdi Vircavu! Brāļi un māsas Kristū no 

Zemgales devās sadraudzības braucienā uz Vidzemi, apciemojot arī mūs. Mācītājs Rolands Pētersons 

baznīcā novadīja svētbrīdi, savukārt tālāk Mācītājmuižā ciemiņus gaidīja silta zupa un mūsu draudzes 

locekļi. Sirsnīgās sarunās, pieredzes un atziņu apmaiņā Kurzemes draudze jo īpaši priecājās par viesmīlīgo 

sagaidīšanu un aicināja tuvākajā laikā mūs ciemos uz savu draudzi, ko arī ceram īstenot. 

Daina Pētersone 

 

 

Ap mielasta laiku viņš nosūtīja savu kalpu pie aicinātajiem sacīt: nāciet,  

viss jau ir gatavs!  Tie visi kā viens sāka aizbildināties. (Lk 14:17-18) 

 



Baznīcu nakts aizvadīta! 
Ar dažādām aktivitātēm, piesātinātām emocijām aizvadīta Baznīcu nakts Lazdonas baznīcā. Šogad dalību bija 

pieteikuši 170 dievnami Latvijā, arī mūsu baznīca bija to vidū. Šī gada norises baznīcās ar moto Gaisma ir 

nākusi pasaulē ir iekļautas Latvijas simtgades kultūras pasākumos.  
Mācītāja uzruna svētbrīdī un svētības vārdi, iesākot Baznīcu nakts aktivitātes, pavadīja katru norisi šajā vakarā. 

Kaut kas īpaši baudāms bija smilšu kino. Ko var cilvēka rokas, pirksti parādīt, pastāstīt citiem, zīmējot smiltīs. 

Tā ir māksla, kas ar smilšu kustību horeogrāfes Gunas palīdzību tika atklāts, izklāstīts stāsts, radītas emocijas. 

Grūti izstāstīt, tas jāizbauda pašam. Pēc tam ikviens varēja piedalīties smilšu kino meistarklasē un radošajās 

darbnīcās. Īpaši daudz piedalījās bērni, taču arī pieaugušie aktīvi piedalījās, zīmēja un krāsoja smiltīs.  

Turpinājumā baudījām Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas kora klases audzēkņu skaistās balsis. Dieva dotie 

talanti, profesionālu pedagogu vadībā, izpaudās kora dziesmās. 

Stafeti no bērniem pārņēma slavēšanas mūzika, ko šoreiz sniedza Ilvis no Rīgas Krusta draudzes un mūsu 

jauniešu darba vadītāja Sintija . Jāpiebilst, ka no Krusta draudzes bija atbraukuši vairāki jaunieši. 

Divdesmit vienos iekļāvāmies kopīgajā (Visi Baznīcu nakts dalībnieki Latvijā) lūgšanā ”Mūsu tēvs debesīs…” 

un Latvijas valsts himnas dziedāšanā. Pēc tam īsu vēsturisko atskatu par valsts himnu sniedza lektors Viesturs. 

Ļoti saistošs bija mācītāja Rolanda teoloģiskais himnas skaidrojums. Pamatīgi izpētījis, meklējis katra vārda 

teoloģisko pamatojumu. Atklājums, pēc mācītāja teiktā, himnā parādās Trīsvienība (Vārds svētī, pirmā panta 1., 

3., 4. rindā). Pēc mācītāja uzaicinājuma, himnu nodziedājām vēlreiz. 

Noslēgumā baudījām mūsu ērģelnieces Ilzes un vijolnieces Ineses ērģeļmūzikas koncertu. Ilze bija izvēlējusies 

daudzveidīgu repertuāru gan pasaules klasiku, gan latviešu komponistu skaņdarbus, lai parādītu ērģeļu vareno 

skanējumu. Ar iespaidīgu A. Stepiņa Prelūdiju un fūgu par korāli ”Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils” noslēdzās 

Baznīcu nakts Lazdonas baznīcā.  

Paldies visiem organizatoriem, palīgiem, kuri nodrošināja mums šo iespēju būt dievnamā, gūt sev atziņas un 

dalīties piedzīvotajā ar citiem.                                                                                  

Ar iespaidiem dalījās RasmaKrievāne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   

Jūnijs 2018 

Tumsā atspīdēja gaisma sirds skaidrajiem – 
žēlīga, žēlsirdīga un taisnīga. 

(Psalms 112:4) 

Lūgšana JŪNIJA mēnesim:  

Paldies Tev, Kungs, par mūsu bērniem. Es zinu, Kungs, ka Tu 

mums viņus esi devis, lai mēs par viņiem rūpētos un audzinātu. 

Palīdzi mums to paveikt. Ļauj mums viņus nodot Tavai aizsardzībā 

un vadībai. Palīdzi visiem vecākiem dzīvot priekā un mierā, zinot, 

ka tu visu vadi. Kungs mēs paļaujamies uz Tevi visās lietās, kas 

attiecas uz mūsu bērniem. Mēs tos uzticam Tev, tavai gādībai un 

nododam tavās, mīlestības pilnajās, rokās! Āmen! (Zane. K.) 

 

 

ES IESAKU TEV:  

Priecāsimies par Dieva doto skaisto 

vasaras laiku, vairāk ieraudzīsim 

skaisto mūsu Latvijā! Gaidīsim un 

izbaudīsim Saulgriežu laiku! 

Piepildīsim sirdi ar dziesmām, 

gavilēm gaidot lielos Dziesmu un 

deju svētkus!                 ( Rasma. K.) 
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