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Dievs, svētī Latvju, mūs' dārgo tēviju, svēti jel Latviju, ak svēti jel to!
(Latvijas valsts himnas vārdi)

Iesākumā bija Vārds un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Ar vārdu „Dievs” iesākas arī mūsu
Latvijas valsts himna, kas ir vissvarīgākā dziesma mūsu tautai. Lūdzot Dievam svētību pār mūsu valsti, mēs kā
tauta apliecinām Viņu kā augstāko autoritāti, radītāju un realitātes uzturētāju. Dievs, kurš mūs kā tautu ir
izredzējis, dāvādams mums savu valodu un zemi, nolicis mūs noteiktā vietā un laikā, lai mēs meklētu Viņu, un
kaut taustoties censtos Viņu atrast, lai gan Viņš nav tālu nevienam no mums. Jo viņā mēs dzīvojam un
kustamies, un esam, kā jau daži jūsu dzejnieki ir sacījuši: mēs arī esam viņa dzimums. (Ap.d.17:28)
Lūdzot Dieva svētību, mēs apliecinām, ka Dieva griba ir nozīmīga un svarīga mūsu tautā. Dieva griba ir
Viņa Vārds, tādēļ, lūdzot pēc Dieva svētības, mēs lūdzam, lai Viņa Vārds varētu dzīvot tautas sirdī. Svētīts
nozīmē nošķirts Dievam. Lūdzot pēc Dieva svētības, mēs kā tauta apzināti vai neapzināti tiekam Dieva
audzināti, mācīti un arī pārmācīti.
Svētī Latviju – vietas nosaukumu cilvēku kopībai, par kuru ir atdots tik daudz asiņu, sviedru un asaru,
bet tomēr tā pastāv un dzīvo. Vieta Latvija, kurā, katrā grūtā laikā, Dievs ir iededzis dēlu un meitu sirdīs
iestāties par tās brīvību, labklājību, valodu, kultūru un vērtībām.
Mūsu dārgo tēviju. Mūsu – nav indivīda „es”, bet kopības „mēs” piederības vārds. Ar „mūsu”, mēs
apliecinām, ka tauta un tās vērtības ir lielākas par egoistisko domāšanu. Šī ir kopības himna. Arī latviešiem tas
ir bijis izaicinājums - iziet no savām viensētām vai viensētas domāšanas, lai vienotos kādā lielākā domā.
Latvijas valsts himnas vārds „mūsu”, apliecina to, ka mēs lūdzamies kopā vai viens, bet par visiem.
Vārds dārgs norāda uz ļoti lielo vērtību, lielo nozīmi cilvēka un sabiedrības dzīvē. Dārgs ir tas, ko ļoti
augstu vērtē, vai tas, kuram ir ļoti liela cena. Latvijas vērtība vai cena nav nosakāma zeltā vai kādā citā
materiālā veidā, bet tās vērtību nosaka tautas tēvu dzīvība. Vai Latvija ir vērtāka par tavu dzīvību? Tas ir
svarīgs jautājums ikvienam, lai saprastu, kas ir patiess latvietis.
Ar vārdu tēvija, mēs apliecinām, ka esam šīs zemes, tautas – Latvijas mantinieki. To mēs neesam
nopirkuši vai iekarojuši, bet tā ir mūsu Tēvu mantojums. Tādēļ mēs ne tikai godājam savu tēvu zemi, par kuru
mūsu senči bija gatavi atdot savu dzīvību, bet godājam savu tēvu un māti, lai mums labi klājas un mēs ilgi
dzīvotu savā zemē.
Ar vārdiem: „svētī jel Latviju, ak, svētī jel to” nobeidzas pirmais pants. Šie vārdi: „ak” un „jel” tiek
lietoti, lai pastiprinātu lūgšanas pēc svētības nozīmi, un, lai izteiktu emocionāli intelektuālu attieksmi.
Un pats noslēpumainākais un pārsteidzošākais šajā Latvijas himnā, kas atklājas Baumaņa Kārļa
paustajos vārdos, ir Dieva Trīsvienība. Kur mēs kā Latviju tauta vēršamies pie vienīgā Dieva, trīs reizes lūdzot
pēc svētībām – Dievam Tēvam kā mūsu tautas radītājam, Dievam Dēlam kā mūsu tautas pestītājam un
Svētajam Garam kā Latvju tautas svētdarītājam.
Lai Dievs svētī Mūsu tautu un Kristus draudzi Latvijas 100 gadu dzimšanas dienā. Apsveicu Tevi
svētkos!
Mācītājs Rolands Pētersons
PAR SVĒTO VAKARĒDIENU UN BĒRNU DALĪBU TAJĀ
Svētais vakarēdiens ir Dieva, Tā Kunga mielasts, kuru saņemam dievkalpojumā. Svētajā vakarēdienā
ticīgais saņem patiesu Kristus miesu un patiesas Kristus asinis zem maizes un vīna zīmēm. Šis sakraments ir
garīgā barība jaunajam cilvēkam, kas ir piedzimis kristībās. Sakraments ticīgajam sniedz pilnīgu un galīgu
grēku piedošanu, tādēļ mēs to baznīcā saucam par Dieva žēlastības līdzekli, ko Dievs ir dāvājis savai baznīcai.
Pie Svētā Vakarēdiena cienīgs ir doties tas, kas tic sakramenta iestādīšanas vārdiem: “par jums dota” un
“izlietas grēku piedošanai”, proti, ka ar šiem vārdiem mums Svētajā Vakarēdienā tiek dota grēku piedošana,
dzīvība un svētlaime; jo, kur ir grēku piedošana, tur arī ir dzīvība un svētlaime.”
Mūsu ticība nepadara Svēto Vakarēdienu – maizi un vīnu - par Kristus miesu un asinīm, bet to paveic
Dieva iestādīšanas Vārds. Cilvēks nevar izmainīt to, ko saņem, tādēļ ticīgais to saņem priekā un svētlaimē, bet
neticīgais sev pašam par sodu. Arī apustulis Pāvils brīdina, sakot: Tad nu, kas necienīgi ēd šo maizi vai dzer Tā
Kunga biķeri, tas būs noziedzies pret Tā Kunga miesu un asinīm. Bet lai cilvēks pats sevi pārbauda, un tā lai
viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī biķera. Jo, kas ēd un dzer, tas ēd un dzer sev pašam par sodu, ja viņš
neizšķir Tā Kunga miesu. Tādēļ jūsu starpā ir daudz vāju un neveselu un diezgan daudz ir mirušu. Ja mēs paši
sevi pārbaudītu, tad netiktu sodīti. Bet sodīdams Tas Kungs grib mūs pārmācīt, lai ar pasauli netopam
pazudinātiTā kā bērni vēl nespēj apzināties un saprast, kas ir grēks, tad mēs viņiem Svēto Vakarēdienu
dievkalpojumā nepasniedzam. Bet līdzko bērns ir pietiekami pieaudzis, lai apzinātos garīgās lietas, tad caur
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baznīcas iesvētes mācību viņš kļūst par pilntiesīgu draudzes locekli, kuram ir dota pieeja pie šī žēlastības
līdzekļa. Kā jau minēju iepriekšējā rakstā par Svēto Vakarēdienu, vecākiem nav pamata bažām par bērna
šķīstumu Dieva priekšā, jo to sniedz Svētās Kristības sakraments, kurā bērns tiek mazgāts tīrs no grēka un ir
svēts Dieva priekšā Kristus nopelna dēļ. Bērna krustvecākiem ir uzdevums būt atbildīgiem pret bērnu un vadīt
viņu svētajā Kristīgajā ticībā. Ja bērna sirdsapziņu nospiež grēks, viņš ir aicināts iepazīt baznīcas iesvētes
mācību un saņemt grēku piedošanu arī caur Svēto Vakarēdienu Kristus nopelnā.
Tādēļ mēs draudzē esam pieņēmuši, ka Vakarēdiens bērnam tiek pasniegts pēc iesvētes mācības vai citos
kritiskos un neatliekamos gadījumos.
Mācītājs Rolands Pētersons
DRAUDZES PROJEKTI
Madonas novada pašvaldība šī gada februārī un oktobrī pieņēmusi domes lēmumus „Par finansējumu
nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 21 Madonā, Madonas novadā auto stāvlaukuma izbūvei”, piešķirot
finansējumu EUR 15 000,00 apmērā auto stāvlaukuma labiekārtošanai pie Lazdonas baznīcas. Pakalpojumu
veic SIA „HETA-Būve”. Uzsāktos darbus plānots pabeigt līdz šī gada 18.novembrim. Esam pateicīgi
pašvaldībai par piešķirtajiem līdzekļiem dievnama ārtelpas sakārtošanai.
Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) projektu konkursā ir atbalstīts Madonas ev. luteriskās
draudzes projekts „Lazdonas baznīcas torņa starpstāvu pārsegumu konstrukciju
restaurēšanas darbi“. VKKF piešķirtais finansējums ir EUR 5000,00. Projektā paredzēts
veikt zvana torņa bojāto koka pārsegumu konstrukciju nomaiņu, atsevišķu vietu protezēšanu.
Tas ir mērķtiecīgs ilgtermiņa solis, lai zvanu tornis kā ēkas augstākā daļa būtu droša un ekspluatējama, kā arī
izmantojama zvana zvanīšanai. Pirms tiešo darbu uzsākšanas tiks veikti sagatavošanas darbi, bojājumu vietu
aktualizācija, precizējot un nosakot starpstāvu pārsegumu konstrukciju atjaunošanas metodi katrai konkrētajai
vietai. Projektu īstenos „Baznīcēku atjaunošanas fonds“ būvinženieris Edgars Bukavs. Tik vēsturiski nozīmīgas
celtnes kā Dievnams restaurācija prasa ievērojamus līdzekļus, tādēļ draudze uzsāka
ziedojumu akciju ar moto „Uzdāvini zvanam balsi“. Līdz š.g. oktobrim ziedojumos savākti
EUR 4000,00. Madonas draudze pateicas ikvienam, kurš jau ziedojis! Projekta darbi
turpināsies līdz 2019.gada jūnijam, tādēļ ikvienam vēl ir iespēja sniegt savu finansiālu
ieguldījumu baznīcas torņa restaurēšanā. Konts: Swedbank LV34HABA000140J062166.
Pateicība arī Dainai Pētersonei un Helēnai Dekantei par piedalīšanos projekta rakstīšanā. Slava Dievam
par šīm iespējām!
Projekta vadītāja Santa Veipa
18.novembrī plkst. 13.00 Lazdonas baznīcā notiks ekumeniskais dievkalpojums. Savukārt plkst. 12.00
skanēs jauktā kora „Lai top!” Latvijas simtgadei veltīts koncerts „Tev - Latvija!”
26.novembrī plkst.18.00 kopienas centrā „Baltā ūdensroze” notiks Rīgas Vecās Ģertrūdes baznīcas mācītāja
R. Granta vieslekcija par draudzi, tās kodolu, kalpošanu. Vērtīga iespēja dzirdēt, ka stiprināt un stiprināties
savā draudzē.
1.decembrī plkst.18.00 Lazdonas baznīcā notiks koncerts „Kluss starojums”, kurā uzstāsies soprāns Endija
Rezgale, ērģelniece Ilona Birģele un obojiste Madara Briška.
Draudzes mācītājs: Rolands Pētersons, tālr.: 26785896, e-pasts: rolandpeterson@inbox.lv
Draudzes priekšniece: Ērika Pomere, tālr.: 25604071, e-pasts: erika.pomere@inbox.lv
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Es ieraudzīju svēto pilsētu, jauno
Jeruzālemi, nokāpjam no debesīm, no
Dieva, kā līgavu, sapostu un izrotātu
savam vīram.
/Atkl 21:2/

