GANA SLEJA
Ja kāds ir vārda klausītājs, bet nav tā darītājs, tāds līdzinās vīram, kas lūkojas uz savu paša vaigu spogulī,
– pavērojis sevi, viņš aiziet un tūlīt aizmirst, kāds viņš izskatījies. Jk 1:23-24
Mīļā draudze, vēlos Jūs sveikt ar šo Lieldienu laika svētdienu! Tāpat vēlos sveikt Jūs Latvijas valsts svētku
nedēļā, kas ir vistiešākajā mērā saistīta ar Latvijas valsts pastāvēšanu. Un tomēr ir kāda zīmīga un svarīga lieta,
kas vieno šo Lieldienu laika lasīto Rakstu vietu un Latvijas valsti. Tā ir izcīnītā brīvība un attiecības tajā.
Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungēvičs savā 4.maija svētku uzrunā teica - mēs jau esam
dzimuši šajā brīvībā, brīvībā, kuru kāds ir izcīnījis mūsu vietā un nodevis to mums. Latvijas valsts brīvība ir
smagi un skarbi izcīnīta, un par to visdziļākā cieņa un pateicība mūsu priekšgājējiem. Bet, kā ir dzīvot šajā
brīvībā? Vai mēs to mākam? Vai mēs to novērtējam? Vai mēs spējam dzīvot kā brīvi cilvēki? Nezagt; nemelot;
neaprunāt; nenogalināt; nedarīt otram pāri; neiekārot cita mantu un sievu; godāt laulību; godāt savu Tēvu un
māti; godāt savu tautību; godāt savu Valsti. To visu kopsavelkot - mīlēt savu valsti kā sevi pašu.
Pārfrāzējot Jēkaba vēstules vārdus mūsu kontekstā, mēs varētu teikt tā: Topiet par brīvības uzturētājiem,
kopējiem un dzīvotājiem tajā, nevis tikai kā klausītāji, kas paši sevi pieviļ. Kad mēs esam ieguvuši brīvību no
ārējiem spēkiem, vislielākais ienaidnieks vai pievīlējs paliekam mēs paši sev: sākdami melot, zagt, ievainot,
dzīvot netikli, iekārot, pievērsties elkiem, nodot taisnību un pāri tam - krist neticībā. Ja kāds ir vārda klausītājs
un ne darītājs, tas līdzinās cilvēkam, kas lūkojas uz savu neatkarību un brīvību, bet, izcīnījis to, tas aiziet un
tūlīt aizmirst, ka vispār ir ieguvis brīvību un dzīvo tādā pašā sava grēka verdzībā, kādā dzīvojis fiziskos
apspiestības laikos. Tad jau brīvība pārvēršas par vislielāko sodu pašam pret sevi un vietu, kurā dzīvojam.
Redziet, Latvijas brīvība nedara mūs brīvus no grēka. Tādēļ mums ir vajadzīgs cits atbrīvotājs, kurš var būt
tikai un vienīgi Viņš, kas grēku nepazina, Viņš, kas mūsu dēļ tika padarīts par grēku, lai mēs Viņā taptu par
Dieva taisnību. Jēzus Kristus. Un Viņš mūs ir atzinis par Viņa taisnības cienīgiem, vadīdams un piešķirdams
mums debesu dāvanas, ko saņemam baznīcā, ticīgo kopībā, viņa miesā zemes virsū, lai mēs, kas ticam uz Viņu,
kļūtu pilnīgi Viņa taisnībā. Jā, ne tikai kā Viņa vārda klausītāji, bet arī darītāji. Viņa vārdu darot, mēs arvien
vairāk piedzīvojam Viņa dāvātās ticības spēku, Viņa dāvāto brīvību, kas arvien spēcīgāk var iesakņoties un
atmirdzēt mūsu cilvēcībā un ticības dzīvē Dievam par godu un Latvijai par svētību. Āmen.
Mācītājs Rolands Pētersons
Pavasara talka
Kā ierasts un pēc tradīcijas, arī šogad 1.maijā notika draudzes pavasara talka baznīcā un Mācītājmuižā. Paldies
ikvienam, kas rada iespēju ierasties un sakārtot gan baznīcas iekštelpas, ārpusi, gan aktīvi darbojās pie
Mācītājmuižas teritorijas sakopšanas. Paldies arī aktīvistiem, kas līdz talkas dienai bija raduši iespēju uzkopt
draudzes īpašumus, īpaši grābjot varenos lapu kalnus. Es aicinu un iedrošinu draudzes locekļus izrādīt iniciatīvu
un palīdzēt pie Mācītājmuižas teritorijas tālākas sakārtošanas. Paldies Dievam par doto īpašumu, kas ir liels un
skaists, vienlaikus tā cienīgai uzturēšanai ir vajadzīgas palīdzīgas rokas, īpaši vīru spēks. Šobrīd, kad vakari
ilgāk ir gaiši, aicinu nākt talkā un sadraudzībā.
Mācītājs Rolands Pētersons
29.aprīlī Dievkalpojuma laikā notika jaunās
draudzes padomes ievešana amatā. Izsakot svinīgo
solījumu, kas ietvēra arī vārdus par apņemšanos
veicināt evaņģēlija vēsts izplatīšanu ar visu savu
dzīvi vārdos un darbos, ikviens padomes loceklis pēc
mācītāja aicinājuma kopīgajā draudzes lūgšanā teica
arī savu lūgsnu par kalpošanu, draudzi un
stiprinājumu. Būsim atsaucīgi, palīdzot pie ikvienas
draudzes nozares sekmīgas, auglīgas darbības, esot
aizlūgšanās
un
praktiskā
palīdzībā
pēc
nepieciešamības.
Daina Pētersone
Finanses marta mēnesī: Ieņēmumi: 1605.78 EUR
Izdevumi: 1534.85 EUR

Joprojām turpinās ziedojumu vākšana mūsu
baznīcas zvana torņa akūti nepieciešamajam
remontam. Paldies ikvienam ziedotājam, kas jau ir
palīdzējis! Lai Dievs jūs bagātīgi svētī un atlīdzina!
Kopā kā draudze, baznīca un Kristus miesa ar
Dievpalīgu mēs spēsim uzdāvināt mūsu baznīcai
„zvana balsi”. Tāpat ikviens, kas nav iemaksājis
baznīcas gada maksu ir mīļi aicināts to izdarīt –
vajadzību un ikdienas baznīcas un Mācītājmuižas
uzturēšana prasa ne tikai praktiskus, bet arī
finansiālus līdzekļus.
Paldies!

Lai tuvāk iepazītu savus draudzes locekļus, viņu intereses, aizraušanās, turpmāk ikmēneša izdevumos „Vēstule
draudzei” tiks iekļauta atkāpe „ES IESAKU TEV”. Tajā būs iespēja uzrakstīt un pastāstīt brāļiem un māsām
Kristū par jebko, ko Tu vēlies ieteikt, piemēram, par vērtīgu grāmatu, gūto atziņu, lielisku recepti, interesantu
apskates vietu, ceļojumu, kādam nepieciešamu palīdzību ilgtermiņā, celsmīgu filmu vai muzikālu skaņdarbu,
kristīgu izpildītāju un daudz ko citu. Tāpat vēstulē tiks iekļauta kāda draudzes locekļa lūgšana attiecīgajam,
tekošajam mēnesim, ko draudze ir aicināta iekļaut arī savās ikdienas lūgšanās. Tu esi aicināts izteikt savu jūnija
mēneša ieteikumu draudzei vai lūgšanu jau tagad, iesniedzot to Lindai Bakmanei vai nosūtot uz e-pastu:
linda.bakmane@gmail.com.
Lūgšana MAIJA mēnesim:

ES IESAKU TEV:

Kungs Dievs, slava un pateicība Tev par visām žēlastībām, ko mēs
saņemam, par mīlestību, ko tu bagātīgi izej pār mums visiem vienādi,
neņemot vērā personas vai paveikto. Slava un pateicība Tev, ka tu
mūs sargā un mūsu mīļos, kurus katru jaunu dienu uzticam Tavai
žēlsirdībai. Kungs Dievs, lūdzu, lai tu ikvienam brālim un māsai
vairs nebūtu tāls un nepazīstams Dievs, bet gan pavisam tuvu esošs
Tēvs! Mēs atdzīstam Tevi, Dievs un atklājam tev savu vājumu,
lūdzot - esi mūsu spēks. Mēs lūdzam Tevi par tiem, kam ir ticība un
kas ir atdzinuši Kungu Jēzu Kristu – lai viņi nostiprinās ticībā un
patiesības mācībā! Āmen
(Linda Bakmane)

Izmantot silto pavasara laiku un
vairāk pievērsties sportiskām
aktivitātēm, kā arī stiprināt
organismu
ar
pašaudzētiem
zaļumiem!
Iesaku
mežmalā
nepaiet
garām
mazajiem
mālēpeņu ziediņiem, jo ziemā pie
nejauka klepus, tie noteikti nāks
palīgā!
(Jānis Bakmanis)

AKTIVITĀTES MAIJĀ
19.maijā plkst. 13.00 Mācītājmuižā notiks sadraudzība ar Jelgavas Svētās Annas ev.lut.draudzi! Aicinām būt
aktīviem un piedalīties, lai stiprinātos paši un stiprinātu ticībā Zemgales brāļus un māsas!
26.maijā plkst. 18.00 mūsu baznīcā notiks jauniešu slavēšanas vakars, kurā piedalīsies arī jaunieši no Balvu un
Cesvaines draudzes. Mīļi gaidīts un aicināts ikviens!
Maijā Mācītājmuižā notiks arī ģimeņu tikšanās! Datums un laiks tiks precizēts un izziņots.
1.jūnijā arī mūsu draudze piedalās pasākumā „Baznīcu nakts”! Jau tagad ir zināms, ka līdztekus citām
aktivitātēm varēsim baudīt smilšu kino, ko sniegs talantīgas smilšu animācijas mākslinieces, kuras pēdējo 5
gadu laikā uzstājušās vairāk kā 300 pasākumos visā Latvijā un ārpus tās robežām. Smilšu kino – tā ir emocijām
bagāta un enerģijas piepildīta māksla, kas no mākslinieka prasa precizitāti, ātrumu un spēju koncentrēties.
Smilšu animācijas priekšnesums rada gaistošu mirkļa burvību – tik mainīgi, netverami, skaisti un reizē arī tik
vienkārši. Izmantosim šo iespēju klātienē, un aicināsim līdzi arī ģimeni, draugus un paziņas!
Draudzes mācītājs: Rolands Pētersons, tālr.: 26785896, e-pasts: rolandpeterson@inbox.lv
Draudzes priekšniece: Ērika Pomere, tālr.: 25604071, e-pasts: erika.pomere@inbox.lv

V ēs t u l e n o D r a u d z es
MAIJS 2018
Ticība ir cerības pamatā, tā pārliecina
par neredzamām lietām.
( Ebr. 11:1)

