MĀCĪTĀJA VĒSTĪJUMS
Šī gada 31.oktobrī baznīca svinēs reformācijas 500 gades jubileju. Ikvienam kristietim šī ir īpaša diena,
jo tajā tiek svinēti ticības atjaunošanas svētki. Kāpēc es uzdrīkstos teikt - ikvienam kristietim? Tādēļ, ka ikviens
kristietis zina, ka tieši caur ticību uz Dieva paveikto pie krusta cilvēka dvēsele tiek glābta. Kā ir rakstīts Bībelē:
„[..] no ticības taisnais dzīvos”. (Rom. 1:17)
Vai tad pirms reformācijas cilvēki neticēja, ka dvēseles glābšana ir vienīgi ticībā Dieva darbam par
pasauli? Protams, ka ticēja, bet tie bija atsevišķi indivīdi, kuri prata lasīt, galvenokārt, sengrieķu un latīņu
valodās, kuriem bija vispārīga pieeja Svētajiem rakstiem jeb Bībelei, un kuri bija pietiekami drosmīgi, lai
uzdrīkstētos uzticēties nevis pastāvošās reliģiskās varas autoritātei, bet kontekstuāli pierakstītajam Dieva
vārdam. Tā laika „baznīca”, kas tobrīd pildīja arī impērijas varas funkcijas, bija aizstājusies priekšā šim ticības
dārgumam - evaņģēlijam, un Baznīcas forma sāka zaudēt savu sākotnējo jēgu un veidolu.
Protams, reformācija nenotika viena cilvēka Mārtiņa Lutera iespaidā. Tēlaini izsakoties, gaisā mākoņi bija
pietiekami savilkušies, lai no tiem vienā mirklī arī atskanētu bazūņu skaņas. Reformācijas sākums bija daudzu
notikumu un sakritības rezultāts, kas noveda līdz tam, ka 1517.gadā kādā nelielā Vācijas pilsētā – Vitenbergā –
pie centrālās baznīcas durvīm augstskolas doktors Luters piesita 95 tēzes. Tas izmainīja ne tikai kristīgo
baznīcu, bet arī pasauli kā tādu! Lutera nodoms nebija radīt plaisu baznīcas būtībā. Ar tēzēm viņš vēlējās
aicināt uz dialogu – sarunu tā laika pastāvošo reliģiski politisko varu, un atgriezties pie saknēm jeb reformēt
deformēto.
Mēz zinām, cik pats vārds „reformācija” mūsdienās ir politiski novazāts. Katra varas partija savā kampaņā, lai
aģitētu, izmanto šo vārdu. „Reformācija” cilvēkam liek cerēt un ticēt uz kaut ko labāku. Šis vārds raisa ticību,
ka kādu dienu cilvēks tiešām varētu būt un justies kā patiess cilvēks. Bet Mārtiņš Luters piesaka to, ka
reformācija nav tikai ārēji veicams darbs, bet reformējama ir katra indivīda sirds un būtība. Un to mēs nevaram
izdarīt paši saviem spēkiem! Mēs nevaram sevi un savu zirgu kā Minhauzens pasakā izcelt aiz matiem no
purva. Varbūt tieši tāpēc par reformām tik daudz runā, bet maz kas notiek reālajā dzīvē. Ir jānāk kaut kam
lielākam par mums pašiem; ir jānāk Dievišķajam mūsu sirdīs un dzīvēs; ir jānāk ticībai no debesīm, kas
augšāmceļ mūs no mūsu vecā un deformētā „Es”. Tā ir atziņa, kas dod iemeslu ikvienam svinēt Reformācijas
500 gadi, un palūkoties uz savu dzīvi no malas - vai tajā arī nav nepieciešama reformācija?
Mācītājs Rolands Pētersons
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Mācītājmuižā viesojās PII "Kastanītis" vecāko
grupu bērni un viņu audzinātājas. Mācītājmuiža ir
ievērojama ar kuplajiem un ilggadīgajiem kokiem,
kuru lapas vēlā rudenī pārklāj visu zemi. Strādīgie
palīgi plecu pie pleca ātri vien no lapām atbrīvoja
lielu platību teritorijas! Mācītājs izteica sirsnīgu

paldies darboņiem un viņu palīgiem, izceļot, cik
raiti sokas darbi, veicot tos kopā un jautrā
noskaņojumā! Pēc čaklas lapu grābšanas bērni
baudīja siltu tēju un uzkodas, un priecājās par
krāsaino rudens lapu jūru. Paldies Dievam par
bagātīgajām svētībām, ka esam viens otram!

DRAUDZES DALĪBA PROJEKTOS
Gatavojoties Reformācijas 500 gades jubilejai, draudze iesaistījusies vairākos projektos. Jau realizēts projekts
„Soliņš, kas vieno”, un turpinās darbs pie projekta „Sakrālā tūrisma objektu popularizēšana”, kurus atbalstīja
CEMEX Iespēju Fonds. Pie baznīcas arī tiek uzstādīts jauns informatīvais stends un velo novietnes. Svētku
laikā noslēgsies projekts „Sakrālo tekstīliju komplekta izšūšana”, kas tapa sadarbībā ar Madonas novada
pašvaldības atbalstu. Tā rezultātā uz altāra 150 gadu jubileju ir uzšūts jauns sakrālo tekstīliju komplekts. Arī
pēc 31.oktobra turpināsies projekts par reliģiskiem kultūras pasākumiem, lai izgatavotu kora podestus.

DIEVKALPOJUMI

Ceturtdienās 18.00
Svētdienās 12.00

25.novembrī plānots sadraudzības brauciens uz Alūksnes evaņģēliski
luterisko draudzi. Savu dalību, lūdzu, pieteikt pie draudzes priekšnieces
Ērikas.
MĀCĪTĀJA PIEŅEMŠANAS LAIKS
Mācītāja Rolanda Pētersona pieņemšanas laiks ir no trešdienas līdz
svētdienai, iepriekš vienojoties pa telefonu.

SVĒTDIENAS SKOLA

IDEJU PROJEKTS

Šajā mācību gadā, kas atsākās 1.oktobrī, ar bērniem
strādās trīs skolotājas - Edīte, Ieva, Kristīna, un
skolotāju palīgi, jaunieši - Sintija, Lauris un Emīlija.
Svētdienas skoliņā tiks studēta Bībele bērniem
saprotamā valodā un veidā - caur dziesmām,
rokdarbiem, lugām un spēlēm. Skolotājām jau radās
iespēja atklāt bērnu talantus un tāpēc uz priekšu ir
iecere iepriecināt mūsu draudzi ar muzikālu
priekšnesumu. Mīļi gaidīti pievienoties arvien jauni
bērniņi! Svētdienas skolas nodarbības notiek katru
svētdienu Dievkalpojuma laikā plkst.12.00.

Biedrība "Stūrakmens" aicina pievienoties ideju,
projektu, sapņu īstenošanas entuziastus! Biedrības
mērķi ir veicināt cilvēkresursu attīstību, popularizēt
veselīgu, garīgi bagātu dzīvesveidu, mazināt sociālo
nevienlīdzību un veicināt labdarību. Mums jau ir
vairākas projektu idejas, kurām tieši šobrīd būtu iespēja
piesaistīt finansējumu, tāpēc ir nepieciešama radoša un
uzticama komanda. Ja Tev Dievs devis dāvanu ģenerēt
idejas, rakstīt projektus, piesaistīt finansējumu vai kā
citādi licis sirdī būt līdzdalīgam, droši raksti
petersone.daina@gmail.com vai piezvani - 28446809.

"26.septembrī mūsu draudzes mīļā māsa svinēja 80 gadu jubileju. Pateicībā par sirsnīgo sveikšanu draudzē,
Velta dāvā mums šādus vārdus:
Priecājieties Kungā vienumēr, es sacīšu vēlreiz - priecājieties! (Filip. 4:4)
Varu priecāties par šo Dieva dāvanu, ka viņš man ir devis piedzīvot skaisto dzīves jubileju. Paldies mīļā,
garīgā ģimene, brāļi un māsas Kristū. Pateicos par sirds siltumu un saņemto mīlestību, ko esmu piedzīvojusi.
Jūsu dāvātie krāšņie ziedi, dāvanas mani vēl ilgi priecēs, dos spēku turpmākajam dzīves gājumam.
Sirds mīlestībā, māsa Velta K. Kristū.
NOTIKUMI BAZNĪCĀ UN MĀCĪTĀJMUIŢĀ

Ziedojumi

Regulārie notikumi novembrī

Ieņēmumi septembra mēnesī: 1715,75 EUR
Izdevumi septembra mēnesī: 1675,03 EUR

Sadraudzība pie tējas un kafijas (ar groziņiem)
Katra mēneša otrā svētdiena pēc dievkalpojuma,
baznīcā.
Mācekļu skola
Katru ceturtdienu plkst. 19.00 baznīcā (pēc
dievkalpojuma)
Drēbju kameras darba laiks
Katru otrdienu no plkst.12.00- 14.00 Mācītājmuižā

Paldies katram ziedotājam, kam Dievs atvēris sirdi
mīlestībā dalīties draudzes kopīgai uzturēšanai un
vajadzībām! Dievs lai svētī katru ziedotāju un
ziedojumu, ka tas var tikt izlietots Dievam par godu un
cilvēkiem par svētību!
Ziedojumi draudzes darbam
Saņēmējs: Madonas evaņģēliski luteriskā draudze
Reģistrācijas Nr. 90000334973
Konta Nr. LV34HABA000140J062166 (Swedbank)

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

V ēs t u l e n o D r a u d z es
OKTOBRIS-NOVEMBRIS 2017
Dievs saka: Mans miteklis būs pie
tiem, Es būšu viņu Dievs, un viņi
būs mani ļaudis. /Ech.37:27/

