GANA SLEJA
„Par ko tu tiesā citu, par to tu notiesā pats sevi, jo, tiesātājs būdams, tu dari to pašu.” (Rm 2:1)
Mums dažreiz - es atvainojos - mums vienmēr ir par citiem vairāk ko teikt, nekā par sevi pašu. Teikt par
citu ir vieglāk, nekā runāt pašam par sevi. Sarunas par citiem atbrīvo mūs no jebkādas kritikas un atbildības,
savukārt runāt par sevi - tas prasa drosmi, uzdrīkstēšanos saņemt kritiku, un tas norāda, ka cilvēks ir gatavs
uzņemties atbildību.
Mūsu acis projicē realitātē mūsu sirds stāvokli. Realitāte atspoguļo mūs pašus. Un tie cilvēki, kuri mūs
visvairāk kaitina, kurus mēs tiesājam un apsūdzam, visvairāk pastāsta par mums pašiem. Šajos cilvēkos mēs
atpazīstam paši sevi, tādēļ viņu uzvedība mums tik ļoti krīt acīs un kaitina. Ja cilvēks ir pietiekami gudrs, viņš
arī apzināsies, ka citu tiesātājs būdams, viņš tiesā pats sevi. Jāpiezīmē, ka runa ir par cilvēka ikdienu.
Problēma ārpus mums ir atrisināma mūsos pašos. Tiesājot citus, mēs apliecinām savu sirds stāvokli.
Tiesājot citus, mēs uzrādām savu grēku. Pāvils saka: Vai tiešām tu, cilvēk, domā, ka, citus tiesādams par to, ko
pats dari, tu izbēgsi Dieva sodam? Atgriezieties! Atgriezies - saka Jēzus. Dieva labestība tevi vada uz
atgriešanos! - saka Pāvils.
Gavēņa laiks ir laiks, kura jēga ir vienādības zīmē ar atgriešanos, savas sirds izmeklēšanu un nožēlu. Un
kur nu vēl uzskatāmāk mēs varam to redzēt, kā tajos, ko mēs ikdienas tiesājam. Viņi uzrāda to, kam ir jāpievērš
uzmanība mūsu sirdīs. Savas sirds izmeklēšana + nožēla = atgriešanās.
Nožēlā dzimst ticība uz piedošanu. Nožēlā dzimst ticība uz mīlestību, pieņemšanu, pazemību, pacietību,
lēnprātību un visu beidzot - cilvēcību.
Jēzus saka: Jo Es neesmu nācis pasauli tiesāt, bet pasauli atpestīt! Apustulis Jānis raksta: Jo Dievs Savu
Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta. Jēzus netiesā mūsu
pārkāpumus, bet uzņem tos uz sevi. Viņš uzņēmās uz sevi visu, kas tiesājams mūsos – grēku, ar kuru ikdienas
tiesājām un apsūdzam cits citu. Viņš to uznesa pie krusta, lai darītu mūs brīvus. Ticība, kas tveras pie krusta,
dara mūs brīvus no tā, ar ko apsūdzam citus.
Kur nav apsūdzības, tur ir patiesa ticība. Kur nav apsūdzības, tur ir piedošana. Kur nav apsūdzības, tur ir
mīlestība. Ticība neapsūdz, tā tic piedošanai un mīlestībai, kuru dāvā Dievs - atdodams savu nevainojamo dzīvi,
lai glābtu mūs no grēka, nāves un elles.
Vai Tu sadzirdēji evaņģēlijā to, kas mūs glābj? Vai tu dzirdēji, ka Marija Jēzum pataupīs eļļu Viņa bēru
dienai? Tai pašai dienai, kurai caur gavēņa laiku dodamies pretī arī mēs. Kristus bēru dienai. Dienai, kurā Viņš
tiek pagodināts, ciešot pie krusta par tavu grēku. Neticība to nevar dzirdēt. To dzird tikai ticība. Tā pati ticība,
kas neapsūdz, bet attaisno. Ticība, kas nenāk no mums, bet ir Dieva dāvana, lai neviens nedižotos. Ticība, kas
tiesāšanu pārvērš mīlestībā, kuras dēļ ir vērts dzīvot, būt baznīcā un tajā kalpot. Āmen
Mācītājs Rolands Pētersons
Draudzes padomes vēlēšanas
18.februārī mūsu draudzē notika draudzes padomes vēlēšanas. Tajās tika ievēlēti: Ērika Pomere, Santa
Veipa, Edgars Veips, Linda Bakmane, Zane Kumsāre, Sintija Skušķe, Ilze Iesalniece, Rudīte Kumsāre, Juris
Vecozols, Ilze Tomsone, Anita Tomiņa, Viesturs Rikveilis, Jānis Ādamsons un Daina Pētersone. Savukārt par
draudzes priekšnieci tika ievēlēta Ērika Pomere. Paldies iepriekšējās padomes pārstāvjiem, kas sniedza atskatu
uz šo trīs gadu laikā paveikto, iesākto un nākotnes iecerēm. Katra viena pienesums un kalpošana draudzē ir
svarīga mūsu garīgās ģimenes izaugsmei un galvenais – Kristus evaņģēlija sludināšanai. Iedrošinu ikvienu
draudzes locekli rast savu aicinājumu līdzdarboties draudzes dzīves bagātināšanā, kā arī palīdzēt saimnieciskos
un praktiskos darbiņos, ko ikdienā prasa gan baznīcas, gan Mācītājmuižas uzturēšana.
Mācītājs Rolands Pētersons
Šajā mēnesī būsim lūgšanās par jauno draudzes
padomi un draudzes priekšnieci Ēriku Pomeri. Lūgsim
par darbiem, kas draudzes padomei uzticēti un likti
sirdī; par katra atbildību un degsmi kalpot un darboties
uzticētajā jomā baznīcā. Lūgsim par atvērtām sirdīm,
redzīgām acīm un dzirdīgām ausīm, ko mums Dieva
žēlastībā dāvā Kristus evaņģēlijs. Lūgsim par mūsu
draudzes vienotību, vienprātību un sirds pazemību.

No sirds pateicamies Madonas
Romas katoļu draudzei par 250.00
eiro ziedojumu, kura rezultātā mēs
varam segt daļu no ieguldītajiem
līdzekļiem, ko prasīja janvārī notikušā
baznīcas kurtuves šķūņa ugunsgrēka
remonts.

24.februārī
Madonā,
mūsu
draudzē
un
Mācītājmuižā viesojās Maskavas luteriskās
baznīcas pārstāvji Artis Pētersons un Elena
Bondarenko, kas pārstāv Sv. Pētera un Paula
katedrāli Maskavā. Sadraudzībā piedalījās arī
mācītāji Agris Pilsums un Ēvalds Bērziņš. Viesi ar
interesi uzklausīja mūsu pieredzi un nākotnes

plānus, un dalījās arī ar savu kalpošanas pieredzi un
izaicinājumiem luterāņu baznīcā valstī, kur
dominējošā ir pareizticīgo konfesija. Mūsu draugi
bija priecīgi un pateicīgi par tikšanos un vienojās
turpināt siltās attiecības un komunikāciju ar mūsu
draudzi.

Valsts kultūrkapitāla fonds ir apstiprinājis mūsu draudzes iesniegto projektu „Lazdonas evaņģēliski
luteriskās baznīcas interjera apdares arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija”. Projekta mērķis ir
veikt pilnvērtīgu Lazdonas baznīcas zāles apdares arhitektoniski māksliniecisko izpēti, noskaidrojot un
piefiksējot vēsturiskā krāsojuma sistēmas un telpas koloristiku dažādos periodos. Kvalitatīva un padziļināta
izpēte ir mērķtiecīgs ilgtermiņa solis, lai turpmāk varētu veikt pamatotus telpas remonta un pārkrāsošanas
darbus baznīcā un Madona (arī reģions) atgūtu skaistu un uzrunājošu baznīcas telpu. Projekta vadītāja ir Santa
Veipa sadarbībā ar Helēnu Dekanti. Aicinām ikvienu, kam ir kāda ideja, sapnis, kas varētu nest pienesumu
draudzei un arī apkārtējiem cilvēkiem, sabiedrībai, droši to ierosināt un realizēt! Kopā kā Kristus miesa mēs
varam tik daudz!
Turpinās ziedojumu vākšana mūsu baznīcas zvanu torņa remontam un esošo konstrukciju sakārtošanai.
Restaurējot zvanu torni un veicot vēl citus atjaunošanas darbus, 2019.gadā varēsim svinēt zvana 95 gadu
jubileju, kopš tas atrodas baznīcas tornī un 65 gadu jubileju, kad zvans otrreiz tika uzcelts atpakaļ tornī. Mēs
ticam, ka Lazdonas baznīcas zvans atkal skanēs pāri Praulienas un Lazdonas kalnājiem, ka to atkal dzirdēs
Madonas pilsētas iedzīvotāji. Bet galvenais – tas modinās. Un ko modināt, mūsu dienās ir tik daudz, tik daudz...
Ceturtdienās pēc dievkalpojuma plkst 19.00 baznīcā joprojām notiek
Mācekļu skola jeb Bībeles studijas, ko vada Helēna Dekante. Tajā tiek
lasītas, studētas un pārrunātas ticību stiprinošas Rakstu vietas, un ir iespēja
būt kopā ar brāļiem un māsām Kristū garīgā pieaugšanas ceļā. Ikviens tiek
mīļi aicināts pievienoties un ikdienas skrējienā atspirgt Dieva Vārda
stiprinošajā spēkā!

Finanses janvārī mēnesī:
Ieņēmumi: 1867.95 EUR
Izdevumi: 5174.22 EUR

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
MARTS 2018
Jēzus Kristus saka: Viss piepildīts!
(Jņ. 19:30)

