GANA SLEJA
Kā Tēvs mani ir mīlējis, arī es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā! Jņ 15:9
Vai Jūs kādreiz esat stāvējuši kaktā? Kādēļ lai cilvēks vēlētos stāties kaktā? Mēs zinām, ka bērnībā stāvēšana
kaktā ir kāda paveiktā nedarba sods, un vecākiem tā ir cerība, ka bērns sapratīs savu nedarbu un mainīsies uz
labu. Bet tomēr kaktā stāvēšana sevī ietver arī kādu garīgu patiesību, jo tad, kad cilvēks tiek nošķirts no
kopības, viņš piedzīvo tādu kā vientulības sajūtu un dziļus pārdomu brīžus.
Šādai nošķirtības un izolēšanās krīzei saistībā ar izplatījušos vīrusu mēs zināmā mērā visi devāmies cauri jeb
visi bijām ielikti savos kaktos, izolēti katrs savos dzīvokļos vai namos. Un daudz gudri un zinoši cilvēki
sprieda, ka mēs pēc šīs, ja tā var teikt, „stāvēšanas kaktā”, iznāksim ārā savādāki. Spēsim vairāk ievērot to, ko
iepriekš laidām gar acīm. Novērtēt lietas, kurām iepriekš paskrējām vienkārši garām vai uzskatījām, ka tās
mums pašsaprotami pienākas.
Lai vai kā nu būtu, šobrīd par krīzes iegūto un zaudēto vēl nevaram runāt. Nekas vēl nav beidzies. Varbūt
lielākais izaicinājums ar ko saskarsimies nākotnē būs izolētība, kam sekojošā vientulība.
Bet Jēzus saka: Palieciet manī, un es jūsos. Palieciet kopībā. Palieciet pie īstenā vīna koka un Es būšu Jūsu
Dievs un Jūs būsit mana tauta. ES ESMU vīna koks un Jūs mani zari: saka Kristus. Tā ir kopība, ko Dievs
atjauno ar cilvēku savā Dēlā. Kā zars nevar nest augļus pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat
nevarat arī jūs, ja nepaliekat manī. Jēzus ir tas, kas atjauno grēka izpostīto kopību viņā pašā. Viņa upuris par
mums satriec mūsu grēkus un atjauno kopību ar Dievu un ar tuvākajiem.
Visā haosā, grūtībās un pasaules tumsā, kas mūs apskauj, mēs nesam gaismu, gaismu par mīlošo Dievu, gaismu
par mūsu pestīšanu, un pārliecību, ka pāri visam Dievs ir ar mums. Jēzus saka: Kā Tēvs mani ir mīlējis, arī es
jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā!
Palikt Jēzus mīlestībā ir palikt viņa miesā, kas ir viņa baznīca. Baznīcā kur saņemam visas Svētā Gara dāvanas,
caur kurām Dievs no debesīm Tevi vēlas svētīt. Un Dievs arī Tev ir devis šo brīnišķīgo iespēju būt kopībā. Esi
pateicīgs par to, novērtē un paliec Kristus mīlestībā, jo Viņš ir ar tevi līdz laiku beigām. Āmen.
Mācītājs Rolands Pētersons

Draudzes priekšnieces uzruna!
Mums visiem vajadzīgs Jēzus- īpaši laikā, kad palikām
mājās- arī svētdienās. Paldies WhatsAap grupai, kas
saslēdzās covid-19 laikā un turpina darboties. Paldies
mācītājam par ceturtdienas svētvakariem un kopīgām
lūgšanām, par svētdienu dievkalpojumiem. Paldies
Viesturam, Edgaram, Jānim par to, ka saredzējāt savu
pienesumu un līdzdarbošanos draudzē. Paldies par dežūrām,
par projektiem, par baznīcas apkārtnes sakopšanu un
iekšpuses tīrīšanu, utt. Redziet, cik Tas Kungs ir labs!
Negaidīsim otro vilni mājās sēdēdami, bet būsim baznīcā
dežūrās un dievkalpojumos, būsim lūgšanās, lai tas iet
garām Latvijai - Svētīga tā tauta, kam Tas kungs ir par
Dievu (Ps.144:15)

Man vajaga Jēzu!
Man nevajag Jēzu, lai kļūtu es varens,
Man nevajag, lai pār mani birst zelts.
Man vajaga Viņu, lai es netiesātu,
Kad tikšu no pasaules nievāts un pelts.
Lai nekļūtu iedomīgs uzvaras brīžos
Un nedomātu, ka tas gods ir mans
Un nepaceltos, kur zemoties nākas
Un cilvēkiem nekļūtu nepieejams.
Man vajaga Jēzu, lai nosargātu
Sirdi savu no bedres, kur krītu,
Cilvēki, glābšanu nenovērtējot,
Vēloties algu jau te un tūlīt.
(no Māras Timmas dzejas lasījumiem)
Draudzes priekšniece Ērika Pomere

No 25.-29. jūlijam Krimuldā un tās apkaimē notiks retrīts Krimuldas svētceļniekiem!
Tēma: Dot elpu dvēselei
Vadītājs: māc. Ingus Dāboliņš, evaņģ. Linda Straume, piedalās māc. Austris Rāviņš
Ievada dievkalpojums 25. jūlijā, plkst. 19.00 Krimuldas ev.-lut. baznīcā. Piesakies savlaicīgi, jo vietu skaits ir
ierobežots. Pieteikšanās un tuvāka informācija pie Rudītes – 28801846. Dalības ziedojums organizatorisko
izdevumu segšanai – 20 eur, iespējamas atlaides, jo divi vai vairāk cilvēku no ģimenes.

Mana mīļā draudze!
Kā jau jūs lielākā daļa esat dzirdējuši, es kopā ar Madonas draudzi vadu pēdējo vasaru, jo ar septembri
pārceļos dzīvot uz Liepāju. Esmu atsaukusies bīskapa Hansa aicinājumam kalpot Liepājas Svētās Trīsvienības
katedrālē par baznīcmūziķi. Pienākumu loks šajā kalpošanā būs līdzīgs, kāds man bija mūsu draudzē, tikai
kalpošana būs vēl plašāka. Šajā draudzē nav ansambļa, būs jāveido jauns kolektīvs un daudz lielāks darbalauks
pavērsies arī, organizējot koncertdzīvi un izrādot ekskursantiem ērģeles. Ērģeles arī ir galvenais iemesls, kādēļ
es piekritu doties uz otru Latvijas malu. Šīs ērģeles ir lielākās mehāniskās ērģeles pasaulē, tām ir 4 manuāļi,
131 reģistrs un 7000 stabuļu. Instrumenta skanējums un iespējas ir fantastiskas!
Ceļš uz šo izšķiršanos man tiešām nebija viegls… Kā jau jūs zināt, tieši bīskaps Hans, kad viņš kalpoja kā
mācītājs mūsu draudzē, mani mudināja studēt Lutera Akadēmijā, viņa iedrošināta iestājos un, jūsu atbalstīta,
veiksmīgi studijas pabeidzu. Jau studiju laikā tiku uzrunāta uz kalpošanu Liepājā, bet toreiz vēl nesadūšojos pat
aizbraukt paskatīties. Pagājušā gada nogalē atkal tiku uzrunāta un bīskaps aicināja vismaz pamēģināt. Tā pirmo
reizi devos uz Liepāju janvārī, man tika dota iespēja izpētīt instrumentu un kalpot dievkalpojumā kā
ērģelniecei. Tas, ka varēju spēlēt un arī tiku galā ar tik fantastisku instrumentu, mani iedvesmoja un iedrošināja.
Sekoja pusgadu ilgs lūgšanu un pārdomu laiks, un jūnija sākumā tomēr izlēmu par labu Liepājai. Esmu tiešām
lielu pateicību jums visiem parādā par atbalstu, man ir ļoti grūti šķirties no jums, bet saprotu, ka Akadēmijā
apgūtais tomēr jāliek lietā pilnā mērā, ceru un paļaujos, ka esmu pareizi sadzirdējusi Dieva aicinājumu.
Ar septembri kalpošanā Lazdonas baznīcā iesaistīsies mums visiem zināmā ērģelniece Ginta Ludberga, viņa
jau kādu laiku atpakaļ vadīja draudzē slavēšanas grupu, līdz ar to vieta nepaliek tukša. Lai Dieva svētīts jums
un man šis pārmaiņu laiks un paļausimies uz Viņa vadību!
Patiesā sirsnībā un pateicībā par iespēju būt un augt kopā ar Madonas draudzi ticībā, jūsu Ilze Tomsone

Kapu svētki Madonas pilsētas kapos:
Madonas pilsētas kapos 25.jūlijā / 13.00 Svētbrīdis (luterāņu, katoļu)
Lisaskalna kapos 1.augustā / 13.00 Svētbrīdis (luterāņu, katoļu)

DIEVKALPOJUMI
Ceturtdienās plkst. 19.00
Svētdienās plkst. 12.00

MADONAS EVAŅĢĒLISKI LUTERSIKĀ DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000334973, adrese: O.Kalpaka iela 21, Madona, LV-4801
http://www.madonas.lelb.lv/, www.facebook.com/Madonas evaņģēliski luteriskā draudze
Konts: LV34HABA000140J062166, SWEDBANKA
Draudzes mācītājs: Rolands Pētersons, tālr.: 26785896, e-pasts: rolandpeterson@inbox.lv
Draudzes priekšniece: Ērika Pomere, tālr.: 25604071, e-pasts: erika.pomere@inbox.lv

Vēstule Draudzei
Jūlijs 2020
Kungs saka: Es pats jums
pievērsīšos un darīšu jūs
auglīgus, vairošu jūs un
slēgšu ar jums Savu derību.
/3 Moz 26:9/

