GANA SLEJA
Tad nu tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas. Jo dzīvības gara bauslība Kristū Jēzū tevi
ir atsvabinājusi no grēka un nāves bauslības. Rom 8:1-2
Madonas draudzes locekļi un visi pārējie draugi: sveicu Jūs Reformācijas dienā! Šķiet, ka ar tik lieliem
ierobežojumiem, kas attiecas uz dievkalpojuma svinēšanu, Luteriskā baznīca nav saskārusies kopš
Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas. Mēs dzīvojam tādā kā paradoksa laikā, varbūt „burbulī” - lai
glābtu dzīvību, tiek ierobežots tas, kas dāvā dzīvību. Tiek ierobežots tas, kam Baznīca tic un kādēļ tā
pastāv.
Tāpat zinām, ka neviens matiņš nenokrīt no cilvēka galvas bez Dieva, Tā Kunga ziņas. Tādēļ svarīgi
šodien pārdomāt un ieraudzīt garīgās likumsakarības, kas izaicina mūs ik dienas gan kā cilvēkus, gan kā
Dieva bērnus. Vai tas, ko vienmēr uzskatījām par „man pienākas”, tiešām tev un man pienākas? Varbūt, tā
vietā, lai teiktu - „man negribas”, apjaust, ka kāds ir paņēmis prom vēlmi gribēt, līdz atgriezīsies no
grēkiem? Var jau būt, ka šodienas cilvēkam un jo īpaši mums, kristiešiem, ir nepieciešama vispamatīgākā
prāta, siržu un vērtību reformācija.
Protams, tas nav aicinājums uz ko radikālu, bezatbildīgu un tuvākā ļaunu nesošu. Arī Luters, kad
aizsākās reformācija, saskārās ar nopietniem pārbaudījumiem, kad radikāli noskaņotas personas, kuras
varbūt ikdienā pat baznīcas dzīvē un Dieva darbā neiesaistījās, bija gatavas aiz sevis atstāt gruvešus
pārmaiņu vārdā. Ne uz to es Jūs esmu aicinājis, vai, kā Jēzus saviem mācekļiem saka, vai Jūs nezināt kādam garam Jūs piederat.
Ko tad īsti nozīmē Reformācija, kādēļ mēs to atzīmējam, un kāpēc tā vēl joprojām mums ir aktuāla?
Reformācija noteikti nav stāsts par Mārtiņu Luteru. Reformācija tāpat nav stāsts par Filipu Melanhtonu,
Vitenbergu un Vācu tautu. Bet reformācija ir stāsts par Jēzu un Viņa darbu kā pasaules pestītājam.
Mārtiņš Luters un tāpat ikviens mācītājs mums ir nozīmīgs, tad, ja viņš norāda mums uz Jēzu un
Svētajiem Rakstiem. Kalpo ar to, ko Jēzus ar savu nāvi un augšāmcelšanos ir izcīnījis savai baznīcai mums. Un Mārtiņš Luters mums ir palīdzošs, jo viņš mums izcili norāda uz Jēzu un Svētajiem Rakstiem.
Kādā citātā no mācītāja Rolfa Preus lasīju šādus vārdus: Mēs, luterāņi, nesekojam Luteram. Taču mēs
stāvam kopā ar viņu. Mēs apliecinām to pašu ticību, kuru apliecināja viņš. Tādēļ līdzās Luteram, Pāvilam,
Apustuļiem un pašam Jēzum mēs apliecinām, ka mums, kuri esam Jēzū Kristū, vairs nav nekādas
pazudināšanas. Dzīvības gara bauslība Jēzū Kristū tevi un mani ir atsvabinājusi no grēka un nāves
bauslības. Kristus mīļotie, dzīvības gara bauslība vai Svētais Evaņģēlija vārds mūs ir darījis brīvus - ne
miesas brīvībai, bet brīvus no miesas - brīvībai Kristū. Un šis vārds, kristībā dāvājot mums visu, vēl
aizvien mūs reformē. No Dieva uz mums ar ticību, un no ticības mūsos uz āru mīlestībā pret savu tuvāko.
Lai Dievs Tev dod spēku gribēt to, kas labs!
Svētībām un prieka pilnu Reformācijas dienu, mācītājs Rolands Pētersons.
DARBI PIE BAZNĪCAS UN MĀCĪTĀJMUIŽAS SEPTEMBRA UN OKTOBRA MĒNESĪ
Septembra un nu jau arī oktobra mēnesis ir bijis bagātīgs projektu realizācijā pie Baznīcas un
Mācītājmuižā. Lai arī tam caur biedrību „Stūrakmens“ tika piesaistīts Eiropas Savienības finansējums,
īstenojot aktivitātes, radās papildu izdevumi. Lai projektus varētu pabeigt papildus tika ziedoti 670,00
eiro.
Mācītājmuižas teritorijā bija nepieciešams nozāģēt koku, kas bija dzīvībai bīstams; tas arī radīja papildu
izdevumus. Šo darbu veica Kārlis Kumsārs – izmaksas 400,00 eiro.
Savukārt ar Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas atbalstu un draudzes līdzfinansējumu, oktobra
mēnesī ir pabeigta Mācītājmuižas ēkas jumta seguma maiņa. Te kopējās izmaksas EUR 18 855,35, no
kuriem EUR 10 000,00 LELB finansējums un EUR 8 855,35 draudzes līdzdalība. Darbus veica SIA „HetaBūve“.
Oktobra pēdējā nedēļā ir uzsākušies faktiskie darbi Mācītājmuižā pie bruģētas skatuves izbūves un
teritorijas apzaļumošanas, kā arī ūdensvada un elektrības kabeļa izbūves klētij. Pateicība Dievam, ka gada
noslēdzošajos tumšajos mēnešos Drēbju kamera un diakonija varēs kalpot cilvēkiem izgaismotā telpā.
Tāpat aktīvi noritējuši darbi pie jaunas āra nojumes ar soliem izbūves un nojumes (ar iespēju to noslēgt),
kas piemērota biedrības organizēto aktivitāšu nodrošināšanai. No sirds pateicamies par Jūsu ikkatra
pienesumu šajā darbā! Apustulis Pāvils saka: Tad nu, mani mīļotie, esiet noturīgi un nelokāmi, vienmēr
dedzības pilni Kunga darbā, zinādami, ka jūsu pūles nav veltīgas Kungā. Būsim lūgšanā par darbu sekmīgu

noslēgšanu! Aicinājums arī līdzdarboties ar ziedojumu draudzes darbam un uzturēšanai, lai varam ar
svētībām pabeigt visu ko Dievs mums kā draudzei ir piešķīris.
LAZDONAS BAZNĪCAS VĀRTU STABU UN VĒRTŅU REMONTS
Lazdonas evaņģēliski luteriskās baznīcas dzelzs vārti laika un laikapstākļu ietekmi piedzīvojuši 142
gadus. Tas nav palicis bez sekām - ķieģeļu mūris ir sācis sadalīties, izdrupt, tā ka masīvo dzelzs vārtu
stiprinājumi vairs tajā neturējās. Šīs vārtu vērtnes tika noņemtas un glabājās Mācītājmuižā, Praulienas
pag., Madonas novads.
Madonas evaņģēliski luteriskā draudze ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai “ apakš
pasākuma sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas “Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.2020.” uzrakstīja projektu “Lazdonas baznīcas vārtu stabu un vērtņu remonts” (proj. Nr. 19-05-AL23A019.2202-000016).
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 13 999,95, no kuriem EUR 12 599,95 (90%) ir LEADER atbalsts un
EUR 1400,00 (10%) - Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums. Projekta vadītāja Santa Veipa.
Projekta rezultātā zudušajiem dekoriem izgatavoti jauni analogi un dekoru centrā iestrādāti vītņu stieņi.
Visi zudušie dekori salikti to vēsturiskajās vietās un izkārtojumā. Vērtnes ir attīrītas no rūsas un vecajām
krāsu kārtām, nogruntētas un nokrāsotas. Atjaunots vārtu slēdzenes mehānisms, izgatavotas jaunas
atsperes, attīrītas vēsturiskās detaļas. Tāpat restaurēta arī slēdzene, tā darbināma ar izgatavotu atslēgu.
Rokturis izgatavots tā vēsturiskajā izskatā. Darbi vēl turpinās! Slavēsim Dievu un pateiksimies par
meistaru rokām un iespēju sakārtot Lazdonas baznīcas ārtelpu!
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Jo tajā atklājas Dieva taisnība no
ticības uz ticību, kā rakstīts: no ticības
taisnais dzīvos.
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