
GANA SLEJA 

Jāņa 3:16-17: “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas 

Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli 

tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.” 

Pirms 502 gadiem, Visu Svēto dienas priekšvakarā (ko mēs mūsdienās pazīstam arī kā Helovīnu), 1517. gada 

31. oktobrī, kāds jauns Romas katoļu baznīcas priesteris, vārdā Mārtiņš Luters pienagloja pie Vitenbergas 

baznīcas durvīm Vācijā sarakstu, ko veidoja 95 tēzes jeb konstatējumi, un uzaicināja Baznīcas vadītājus uz 

tikšanos un diskusiju par tām. Tajā laikā viņš vēl nenojauta, kādas sekas viņa rīcība izraisīs Baznīcā un visā 

pasaulē, kā tas mainīs vēstures gaitu. Ķēdes reakcija, kas sekoja, mūsdienās tiek saukta par protestantisko 

Reformāciju. Un mēs, luterāņi, atzīmējam šo dienu kā luteriskās baznīcas dzimšanas dienu. 

Taču ar visu to Luters nespēja atrast to, ko viņš visvairāk: mieru ar Dievu, drošības sajūtu un atpūtu savam 

rūpju nomāktajam garam. Viņš joprojām redzēja sevi tikai kā pārmērīgi smagu grēku māktu grēcinieku. Viņš 

arvien izmisīgāk sūdzēja un nožēloja savus grēkus. Varbūt viņš vienkārši bija godīgāks pret sevi nekā vairums 

cilvēku. Jo mums visiem piemīt šī vēlēšanās mazināt savus grēkus un to nozīmi. Taču Luters saprata, ka tieši 

grēks ir tas, kas mūs šķir no Dieva. Un tieši tādēļ Dievs tik ļoti ienīst grēku. 

Un tad, kādu dienu 1514. gadā, gatavojot priekšlasījumu par Pāvila vēstuli romiešiem, viņš apstājās pie 3:19-

28. Šo rakstu vietu viņš pazina un bija jau lasījis vairākkārt, taču tajā dienā tā viņam atklājās ar jaunu izpratni. 

Un tad Luters pēkšņi ieraudzīja evaņģēlija patiesību un tajā pašā brīdī viņš kļuva brīvs. 

Viņš kļuva brīvs no bezgalīgajiem centieniem padarīt sevi cienīgu stāties Dieva priekšā, ko viņš saviem 

spēkiem nespētu, lai kā viņš censtos. Viņš kļuva brīvs vienkārši saņemt Dieva žēlastību un labvēlību un 

mīlestību – piedošanu un žēlastību, kas mums tiek dāvāta pateicoties Kristus upurim pie krusta Kalvārijā.  

Un evaņģēlija patiesība ir tāda, ka mēs neesam izglābti, mēs neesam taisnoti Dieva priekšā par to, ka esam labi, 

vai ka čakli pildām likumu, vai ka izpildām visus rituālos priekšrakstus vai jebkādu citu mūsu labo darbu dēļ. 

Nē, mēs tiekam glābti tikai un vienīgi ar Dieva mīlestību un žēlastību, kas mums ir dota ar Jēzus Kristus nāvi 

un augšām celšanos. Un viss, kas mums ir jādara, ir jāatbild ar to pašu. Jāpieņem šī dāvana ticībā. Ticība ir 

vienkārši sacīt: “Jā, Kungs, es ticu. Jā, Kungs, es saņemu Tavu dāvanu mīlestībā un piedošanā un pieņemšanā. 

Es Tev pateicos, Kungs, par Tavu mīlestību un piedošanu Jēzū Kristū.” 

Rakstos Luters bija atradis drošu apstiprinājumu Dieva mīlestībai un žēlastībai Jēzū Kristū. Viņš bija atklājis 

Dieva patieso un sākotnējo dabu. 

Un ir daudzas Rakstu vietas, kas to apstiprina, kā Jāņa 3:16-17: “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis 

Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, jo Dievs Savu 

Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.” 

Vai vēl skaidrāk to var pateikt? 

Nē, tas nenozīmē, ka Dievam nerūp, kā mēs dzīvojam. Protams, ka Dievs vēlas, lai mēs paliktu Viņa tuvumā un 

dzīvotu godīgi, paklausībā Viņa gribai. Bet tas, kā mēs dzīvojam, nav pamatā mūsu glābšanai. Mūs glābj Jēzus 

Kristus. Tas ir evaņģēlijs. Tā ir labā vēsts, kas mūs dara brīvus. Mēs esam glābti Dieva žēlastībā ticībā un 

paļāvībā uz Jēzu Kristu. 

Taču vissvarīgākā vēsts ikkatram no mums ir tā, ka Dievs tevi mīl. Viņš tevi ir izvēlējies. Ar Savu žēlastību 

Jēzū Kristū Viņš dara mūs visus par saviem bērniem. Un jūs visi varat iziesiet no baznīcas ar patiesu prieku par 

savu pestīšanu. Pateicība Dievam. Āmen. 

Evaņģēlists Viesturs Rikveilis 

Draudzes finanses! 

Draudzes finansiālā darbība balstās uz draudzes apmeklētāju brīvprātīgajiem ziedojumiem. Katrs ziedojums 

draudzes darbam ir ļoti noderīgs un vērtīgs! Jūsu ziedojumi dod iespēju piepildīt draudzes aktivitātes – 

regulārie dievkalpojumi, garīgā un pastorālā aprūpe, diakonija, mācītāja atalgojums, apmaksāt saimnieciskos 

izdevumus (elektrība, apkure, apsaimniekošana u.c.), veikt baznīcas ēku uzturēšanas un remontdarbus utt. 

Draudze savu kalpošanu var īstenot tikai ar draudzes locekļu ziedojumu atbalstu! 

Regulāri maksājumi palīdz draudzei plānot aktivitātes, bet tas arī palīdz jums regulāri un disciplinēti ziedot 

draudzes darbam. 

Draudze ir pateicīga ikvienam ziedotājam, kas atbalsta tās ikdienas darbus, iesaistās ar lūgšanām un 

brīvprātīgiem darbiem, lai palīdzētu draudzei tās garīgās un ticības dzīves augšanā un ikdienas darbu 

uzturēšanā. 



Aicinu ikvienu, kam ir vēlme līdzdarboties draudzes aktivitāšu tapšanā, atrast sev piemērotāko kalpošanas 

veidu, jo draudzes darbs pastāv un aug tieši, pateicoties cilvēkiem, kuri brīvprātīgi velta savu laiku, prasmes un 

zināšanas. 

Pateicība ikvienam, kas dalījās ar saviem skaistajiem ziediem baznīcas un altāra noformēšanai, par ziedu 

stādiņiem āra puķupodos; paldies par baznīcas ikdienas sakārtošanu dievkalpojuma norisēm; pateicība par 

sagādāto malku un tās sagatavošanu ziemas apkurei; par nopļauto zāli un apkārtnes sakopšanu; paldies par 

vasaras dežūrām un brīvprātīgo darbu nometņu organizēšanā; par diakonijas darbu, par slavēšanas dziesmām un 

evaņģēlija vēsts pasludināšanu. 

Nāc, pievienojies kalpošanā un esi tuvāk Dievam!                                               Draudzes mantzine Santa Veipa 

 

 

Madonas evanģēliski luteriskās draudzes 

Svētdienas skolas plānojums 2019./2020. m. g. 1.semestrim  

Datums Nodarbību tēmas  Skolotāja 

06.10. Pļaujas svētki. Ērika 

13.10. Radīšanas stāsts Ērika 

20.10 Lielākā problēma-grēka ienākšana pasaulē. Kristīna 

27.10. Noa paklausība Dievam. Vivita 

03.11. Bābeles tornis. Ērika 

10.11. Abrahams- Dieva apsolījumu piepildījums. Kristīna 

17.11. Jāzeps- Jēkaba mīļākais dēls Vivita 

24.11. Mūžības svētdiena- baznīcas gada noslēdzošā svētdiena. 

Apsveikumu gatavošana. 

Ērika 

01.12. 1. Advente -Eņģeļa Gabriela paziņojums Marijai. 

Apsveikumu gatavošana. 

Kristīna 

08.12. 2. Advente-  10 Baušļi. Apsveikumu gatavošana. Vivita 

15.12. 3. Advente- Jānis Kristītājs. Apsveikumu gatavošana. Ērika 

22.12. 4. Advente- Jēzus Kristus piedzimšana Kristīna 

 

 

18. novembra, plkst. 11.00, Madonas Romas katoļu baznīcā notiks svētku dievkalpojums veltīts Latvijas 

Valsts dibināšanas 101. gada dienai. 

30. novembrī plkst. 18.00 Adventa ieskaņas koncerts, Koncērtā spēlēs Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas 

audzēkņi. 

Ziemassvētku vakarā ar svētku koncērtu uzstāsies jauktais koris “Madona”, Jāņa Rijnieka vadībā. 

Draudzes mācītājs: Rolands Pētersons, tālr.: 26785896,  e-pasts: rolandpeterson@inbox.lv 
Draudzes priekšniece: Ērika Pomere, tālr.: 25604071, e-pasts: erika.pomere@inbox.lv 

 

 

 

 

 

 

VVēēssttuullee  DDrraauuddzzeeii  
Novembris 2019 

Es zinu, mans glābējs ir dzīvs. 
 

 / Īj 19:25 / 

Aicinājums uz rekolekcijām 

Cesvainē 9. novembrī plkst. 

10.00. Pieteikties pie mācītāja 

Reiņa Bikšes (t.nr. 26899309) 

vai draudzes priekšnieces 

Ērikas Pomeres 

(t.nr.25604071) Rekolekcijas 

vadīs mācītājs Jānis Bitāns 

par tēmu- Draudze kā 

ģimene. Dalības maksa 10 

eiro. 

 

Madonas iecirkņa Sinodē 2. novembrī ievēlēja Madonas iecirkņa prāvestu Reini Bikši! Apsveicam!.  

 

Finanses:  Septembra mēnesī:   Ieņēmumi: 1378,59   EUR   / Izdevumi: 1378,20 EUR 

                  Oktobra mēnesī:        Ieņēmumi: 1603,73  EUR   /  Izdevumi: 430, 58 EUR 
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