
GANA SLEJA 

 

Jēzus lūdzās par saviem mācekļiem, un viņš lūdzas arī par mums, lai mēs būtu viens. Mēs ielūkojamies vietējā 

draudzē un redzam šo domu dalīšanos, aizvainojumus un sāpes, un mēs mēģinām iztēloties, kā vispār ir 

iespējams būt vienam veselam – tāpat kā Tēvs un Dēls ir viens. Bet Jēzus par to lūdz. Viņš lūdz par Viņa 

mācekļiem un lūdz par mums. Mums tas ir nepieciešams - mums vienība, vienprātība, vienotība ir jāmeklē, 

mums par to ir jālūdz, un, ja mēs to nevēlamies, mums ir jāatgriežas no grēkiem un jāsaņem piedošana. Bet 

tāpat mums Dievam jālūdz un jājautā: ko tas nozīmē - meklēt šo vienotību un kā mums kļūt vienotiem kā 

baznīcai. Redziet, mīļie, vienotība ir Trīsvienīgajā Dieva vārdā – Dieva Tēva un Dēla un Sv. Gara vārdā. Tajā 

mēs esam viens un gūstam vienotību. Vienotību, kas dota no Dieva, ielikta mūsos Sv. Kristībā, kad mēs tikām 

aprakti, augšāmcelti un adoptēti jaunajā ģimenē. Kad mums ikvienam tika dots Jauns vārds. Un mēs 

apstiprinājām, ka esam Dieva bērni. Mūsu piederība ir Trīsvienīgā Dieva vārdā.  

Vienlaikus, kāds varētu jautāt, kāpēc nereti joprojām baznīcā ir šī sašķeltība? Kā pilna Rakstu vieta mums 

atklāj, Jēzus lūdz, lai Tēvs pasargā viņa mācekļus no ļaunā. Sātans ir tas, kurš stāda un audzē šķelšanos un 

naidu starp Jēzus mācekļiem. Un Melu tēvs to jau ir darījis no paša iesākuma. Pirmkārt, atdalot Ādamu un Ievu 

no Tēva, Dēla un Sv. Gara. Iesējot viņos neuzticību Dievam. Tāpat viņš sēj šaubas par un šķelšanos starp Tevi 

un Tavu draudzi. Un mums ikvienam ir nepieciešams atcerēties šos Sātana melus. Lai ikviens varētu stāties 

tiem pretī. Neļaujiet ļaunajam Jūs pievilt. Neļaujiet ļaunumam uzvarēt, bet uzvariet ļaunu ar labu. Bet tāpat viņš 

dveš domas, ka mums vajadzētu turēties pie savām idejām, nevis ticēt Dieva vārdam. Lai mēs piemeklējam 

Dieva vārdu savām domām, nevis lai Dieva vārds iztiesā mūsu sirds domas un vārdus. Nevis, lai Dieva vārds ir 

mūsu ceļš, patiesība un dzīvība, kad mums vajag mūsu dzīvēs korekcijas un piedošanu. Tie ir Sātana meli, ar 

kuriem viņš šķeļ Kristīgo baznīcu.  

Bet pateicība Dievam, Jēzus lūdz par mums, Viņš lūdz, lai mēs esam viens vesels, un Viņš pulcē mūs ap Viņa 

vārdu un sakramentiem. Viņš redz, ka mēs neesam vienoti ar Dievu. Mēs esam atdalīti – sašķelti. Tādēļ Viņš 

nāca uz zemes, lai ciestu un mirtu par mums, lai mēs atkal varētu būt vienoti ar trīsvienīgo Dievu. Lai mēs tiktu 

samierināti. Viņš paņēma mūs, nogremdēja mūs, augšāmcēla mūs un lika Dieva vārdu pār mums, lai mēs būtu 

samierināti ar Dievu un vienoti viens ar otru. Lai mēs būtu Viens vesels Kristū. Un, lai mēs, kas nesam vienīgā 

Dieva trīsvienīgo vārdu, pulcētos ap patieso, vienīgo Dieva Jēru, kas nes pasaules grēkus. Bet, tāpat aicinātu arī 

citus līdzās tam, lai pulcētu patiesā kopībā un vienotībā, ne ignorējot dažādības, bet ļaujot Dieva vārdam tiesāt, 

piedot, vadīt un vienot. Āmen 

Mācītājs Rolands Pētersons

DRAUDZES PADOMES SĒDE 

Ja Dievs ļautu mums iziet cauri dzīvei bez jebkādiem šķēršļiem, tas sakropļotu mūs- mēs nekļūtu stipri un mēs 

nekad nespētu lidot. Dievs dod mums iespējas- šajā laikā un vietā. 

Jūnija mēneša draudzes padomes atklāto sēdi mācītājs, kurš kopš š.g. 18.maija ir arī Madonas iecirkņa prāvesta 

vietas izpildītājs, iesāka ar svētbrīdi, uzsverot, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē glābt grēciniekus, no kuriem 

pirmais esmu es (1Tim.1:15). 

Sēdes darba kārtībā bija vairāki aktuāli jautājumi: Atsvaidzināt un sakopēt ik svētdienas dievkalpojuma kārtības 

lapiņas, aktualizēt draudzes mājas lapu, 11. jūlijā ciemosimies pie Jelgavas Sv. Annas draudzes un sveiksim 

jubilejā bīskapu Hansu. Mācītājs sniedza informāciju par LELB Kapitula izbraukuma sēdi Madonā 18. un 19. 

septembrī. Daudz darāmā ir savā draudzē- gan baznīcā, gan Mācītājmuižā. Baznīcā svarīgi risināt zvanu torņa 

remontu- turpināt vākt mērķziedojumus (saziedoti 1000 eiro) un iesniegt projektu Valsts Kultūrkapitāla 

fondam, lai atbalstītu torņa remontu. Altārsienas izpēte ir darba procesā un jūlija mēnesī saņemsim rezultātus. 

1. un 3. Augustā baznīcā uzņemsim ciemiņus, kuri koncertēs Latviešu Mūzikas svētkos Madonā. 

 Liels darba apjoms plānots un darāms arī Mācītājmuižā. Lai tur varētu dzīvot mācītājs ar ģimeni, kurā ir divi 

mazi bērni, jāveic apkures sistēmas rekonstrukcija un jāsalabo ēkas jumts. Šim nolūkam LELB Virsvalde 

piešķīrusi 2000 eiro, bet tāme ir daudz lielāka. Lūdzam arī draudzes priekšlikumus, jo pretējā gadījumā 

mācītājam būs jābraukā no Rīgas.  

Esam iesnieguši projektu, lai sakārtotu arī mazo estrādīti pie mācītājmuižas, bet vairāki darbi būs jāpadara 

pašiem- saremontēt solus, garo galdu, āra tualetes un nopļaut lielo zāli. Aicinu būt atsaucīgiem jau jūlijā un nākt 

uz mazām talkām otrdienās- 17.07., 24.07. utt. 

Svētais Tēvs, sargā savā vārdā tos, ko tu man esi devis, lai 
viņi būtu viens, tāpat kā mēs. [..]                        (Jn 17:11-26) 

 



Mēs jau varam censties, bet visam jānotiek Dieva spēkā un lūgšanās, tādēļ stiprināsim viens otru un aizlūgsim. 

„Mums sava domāšana jāveido tā, lai tā izklaidīgi neskrietu lietām garām, bet gan uzlūkotu šīs lietas tādas, 

kādas tās ir” (A. Grīns). Katru vakaru sev pajautāsim- ko šodien paveicu?... 

Draudzes padomes priekšniece Ērika Pomere 

„UZDĀVINI ZVANAM BALSI!” 

Mūsu draudzē joprojām notiek ziedojumu akcija zvanu tornim. Pateicamies ikvienam ziedotājam un laba 

vēlētājam. Šobrīd zvana torņa remontam ir saziedoti 1323.00 eiro. Tas ir labs sākums, tomēr, lai veiktu nu jau 

par neatliekamiem kļuvušus remonta darbus, ir nepieciešami vēl aptuveni 5000 eiro.  

Draudzes mērķis ir projekta pirmajā daļā veikt zvana torņa starpstāvu pārsegumu konstrukciju neatliekamos 

glābšanas darbus, tas ir, veikt torņa koka pārsegumu konstrukciju nomaiņu, daļēju protezēšanu. Tādējādi tiks 

panākta baznīcas kā kultūrvēsturiskas ēkas saglabāšana un panākta baznīcas torņa ilglaicīga un funkcionāla 

izmantošana un pieejamība plašākai sabiedrībai. Uz bojātajiem pārsegumiem balstās zvana konstrukcijas, tādēļ 

zvans nu jau trīs gadus netiek zvanīts. Var teikt, ka „zvana balss” ir mēma, apklususi. Tāpēc arī par ziedojumu 

akcijas moto ir aicinājums „UZDĀVINI ZVANAM BALSI!”.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Jūlijs 2018 

Sējiet taisnību, ievāciet žēlastību! 
Plēsiet sev jaunu plēsumu! Laiks 
meklēt Kungu - lai Viņš nāk un liek līt 
taisnības lietum pār jums! 

                                            /Hoz 10:12/ 

 

Lūgšana JŪLIJA mēnesim: Mīļais, žēlsirdīgais Dievs, es ielieku Tavās rokās ikvienu, kas šo lūgšanu lasa 
vai dzird. Tēvs uzrunā mūs, esi mūsu sirdīs, domās, vārdos un darbos. Lai Tavs prāts notiek mūsu dzīvēs, lai 

piedzīvojam Tavu vadību, mīlestību, gādību, žēlsirdību. Samīļo un uzklausi mūs, māci mums samīļot un 

uzkausīt. Dod Svētā Gara spēku, lai esam Tevī un mācāmies no Tava Dēla mīlēt un novērtēt to, ko Tu mums 

katram jau esi devis, šobrīd dod un vēl dosi. Pateicībā un mīlestībā Tev ,Tēvs, gavilē mana sirds. Uzklausi 

Tēvs manu lūgšanu Tava mīļā Dēla Jēzus Kristus vārdā. Āmen! 

ES IESAKU TEV: Šajā burvīgajā vasaras un svētku laikā, atrast laiku sev, norimt, pabūtu divvientulībā ar 

Tēvu un tad ar jaunu sparu, degsmi, varbūt citu redzējumu būt sadraudzībā, priekā, līksmībā. 

                                                                                                                                    Ilze un Harijs Iesalnieki! 

 

 

 

 

 

SVEICAM! Priecājamies, lepojamies un apsveicam 
mūsu draudzes ērģelnieci Ilzi Tomsoni ar Lutera 
Akadēmijas absolvēšanu studiju programmā 
„Baznīcas mūzika”, kvalifikācija – baznīcas mūziķis. 
Ilzes bakalaura darbs bija „Baznīcas mūzikas attīstība 
19.gs. Dienvidvidzemē”. Vēlam radošus panākumus 
un muzikālu baudījumu draudzē arī turpmāk! Lai 
Dievs vada visus Tavus ceļus!
 

No 16. – 22.jūlijam notiks ikgadējais vasaras 

SVĒTCEĻOJUMS uz Krimuldas baznīcu! 

Pulcēšanās – 16. jūlijā no plkst. 18.00 

Limbažu ev.-lut. baznīcas draudzes namā.  

Sīkāka informācija mūsu mājas lapā, kā arī 

baznīcā pie ziņojumu dēļa! 
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