GANA SLEJA
Bet, kad tu gavē, svaidi savu galvu ar eļļu un mazgā savu seju, ka tu nerādies kā gavētājs cilvēkiem, bet savam
Tēvam apslēptībā, un tavs Tēvs, kas redz apslēptībā, tevi atalgos. Mt 6:17-18
Šodien, ielūkojoties baznīcas kalendārā, mēs viennozīmīgi redzam - gavēņa laiks. Vecajā Derībā grēka nožēlas
vadīta, Dieva tauta saplēsa savas drēbes, ietērpās raupjos maisos. Sērām, nožēlai un vaimanām pavadot, tie
kaisīja sev pelnus uz galvas.
Gavēnī atrodam vēl vairāk laika Svētajiem Rakstiem, to apcerei un lūgšanai. Ja ir vēlme atteikties no kādām
lietām, tas labi. Ja vēlamies ko labu pievienot - vēl labāk. Gavēņa laiks ir iespēja savā ikdienā iestrādāt
ieradumus - kā laiku ikdienas lūgšanām, tā Svēto Rakstu apcerei. Jo tas kristietim nes ticības augļus un stiprina
pārliecībā, kā arī mīlestībā. Un tās ir brīnišķīgas zāles pret veco, grēcīgo dabu.
Parasti cilvēki gavēni saprot kā atteikšanos no ēdiena, bet gavēņa patiesā nozīme ir nedot miesai to, ko tā iekāro
vai pieprasa. Un veids, kā mēs pretojamies šīm tieksmēm, ir neapmierinām jeb nekalpojam tām.
Un katrs jau labāk zinām, kas ir tas, kas katru no mums kalpina. Un katrs vislabāk zinām, kā rīkoties, lai cīnītos
ar savām miesas kārībām.
Tomēr gavētājiem jābūt uzmanīgiem gan attiecībā uz savu veselību, gan attiecībā uz savu garīgo stāvokli, lai
nepaliktu augstprātīgi. Gavēnis nav vajadzīgs nedz Dievam, nedz tuvākajam, bet gavētājam pašam. Ja mūsu
gavēnis padara mūs neciešamus, lai atrastos cilvēkos, tad tas ir jāpārtrauc. Ja gavēnis tiesā un aizvaino tuvāko,
tad labāk negavēt.
Jo Jēzus bauslis saka: lai jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis. Dievs neskatās uz cilvēku ārieni, bet uz
cilvēka sirdi. Un tai ir vajadzīgs tas, ko viņš mums sniedz. Viņš ir gavējis par mums pilnīgi, 40 dienas tuksnesī,
bez ēdiena un dzēriena, ticis velna kārdināts, un tomēr pastāvējis mūsu dēļ. Bet ne tas vien, viņš nodzīvojis
bezgrēcīgu, šķīstu Dievam tīkamu dzīvi, lai mūsu grēkus pienestu pie krusta. Un Viņa uzvarā pār grēku mēs
topam Dieva attaisnoti un mīlēti. Tā ir mūsu manta debesīs, kam ticīgā sirds tik ļoti pieķeras.
Maisi un pelni var būt kā ārējā zīme tam, kas notiek cilvēka sirdī, bet tie nevar izmainīt to, kas mantots no
Ādama un Ievas. Tie nespēj dot jaunu sirdi. Jēzus ir paņēmis Tavu raupjo sēru maisu un ietērpis Tevi kristību
šķīstumā, un pelnu vietā pār tevi lējis dzīvības ūdeni, lai darītu tevi svētu un nevainojamu. Tāds ir Baznīcas
Līgavainis, Tavs Kungs un Tavs pestītājs. Āmen.
Mācītājs Rolands Pētersons
TIKS LABIEKĀRTOTA MĀCĪTĀJMUIŽAS TERITORIJA UN RESTAURĒTI LAZDONAS
EV.LUT.BAZNĪCAS VĀRTI
* Projekta "Lazdonas baznīcas vārtu stabu un vērtņu remonts" mērķis ir Lazdonas baznīcas vēsturiskā vārtu
stabu un vērtņu remonts, tādējādi radot sakārtotu vidi dievnama apkārtnē,
norobežotu teritoriju no ārējiem apstākļiem, kā arī veicinot sakrālā tūrisma attīstību Madonas novadā. Projekta
vadītāja - Santa Veipa
* Projektu "Nometņu vietas labiekārtošana" un "Nometņu vietas sakārtošana" mērķis ir celt biedrības
"Stūrakmens" piedāvāto nometņu kvalitāti, labiekārtojot drošu, ērtu, estētisku nometņu vietu Madonas novada
Praulienas pagasta Mācītājmuižas parkā, pilnveidojot arī materiāltehnisko nodrošinājumu. Projekta vadītāja Vivita Vecozola
* Projekta "Pirmo bērnu dziedāšanas svētku vietas Mācītājmuižā, Madonas novads atdzimšana" mērķis ir
labiekārtot Mācītājmuižas teritoriju, akcentējot to kā pirmo bērnu dziedāšanas svētku vietu Latvijā, un
paplašinot Mācītājmuižas kā vietas potenciālu kultūras, garīgas izaugsmes un radošo izpausmju realizēšanā.
Projekta rezultātā klētī jeb drēbju kamerā tiks pievilkts ūdensvads un elektrība, tādējādi ievērojami atvieglojot
ēkas izmantošanu un paplašinot perspektīvās aktivitātes tajā. Tiks uzbūvēta bruģēta skatuve iepretim soliņiem
un veikta teritorijas apzaļumošana. Projekta vadītāja - Daina Pētersone
/visi projekti tiek īstenoti ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrībasvirzītas
vietējās attīstības stratēģiju” (turpmāk – Pasākums) atbalstu un Madonas novada pašvaldības līdzfinansējumu/

19. martā, Sv. Jāzepa dienā plkst. 11. 00 ikviens draudzes loceklis ir aicināts uz sadraudzību kopienas
centrā “Baltā ūdensroze”, kur notiks tikšanās ar mūsu draudzes evaņģēlistu Viesturu Rikveili!
INFORMĀCIJA PAR BAZNĪCAS REMONTIEM
Restaurētajām durvīm ir jāveic pamatnes izveidošana zem durvju sliekšņa.
Šobrīt durvis uzliktas uz ķieģeļiem, kas novietoti uz nestabilas grunts. Ja
tas netiks izdarīts, laika gaitā durvju kārba, iespējams, nosēdīsies. Aicinu
draudzes vīrus ar celtniecības prasmēm un čaklām rokām, kas varētu
paveikt šos darbiņus!
LŪGSIM TO KUNGU UN VIVI KOPĀ MĒS TO PAVEIKSIM!
“DRAUDZE LŪDZ”

Finanses janvāra mēnesī:

Marta mēnesī mēs aizsākam jaunu rubriku, kas saucās: „Draudze
lūdz”. Un šajā mēnesī es aicinātu draudzi aizlūgt par:

Ieņēmumi - 2084,89
Izdevumi - 2351,11

•

•
•

Pagaidām vēl neārstējamu vīrusu, kas izplatās pasaulē. Lai
Dievs dod cilvēkam gudrību, kā to uzvarēt. Un, lai no tā tiek
pasargāti pēc iespējas vairāk cilvēku, jo īpaši vecāka gada
gājuma ļaudis.
Aizlūgsim Dieva svētību par draudzes Svētdienas skoliņu.
Par Svētdienas skoliņas bērniem, viņu ģimenēm un
skolotājiem.
Tāpat aizlūgsim par draudzes padomi, vecajiem draudzes
locekļiem, tiem, kas grūtībās un vajadzībās un jo īpaši par
tiem, kas ticībā vāji vai kuru ticības gaisma jau ir padzisusi.
Lai Tas Kungs svētī un atgriež.

P.S. Ar 2020.gadu draudzes
grāmatvedība tiek kārtota pēc
divkāršā ieraksta sistēmas, t.i. visi
darījumi tiek iegrāmatoti divreiz.

Dievkalpojumi
Ceturtdienās plkst. 19.00
Svētdienās plkst. 12.00

MADONAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ 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
Marts 2020
Jēzus Kristus saka: esiet
nomodā!
/Mk 13:37/

