GANA SLEJA

Vai jūs nesakāt: vēl četri mēneši, un nāk pļaujamais laiks? – Redziet, es jums saku:
paceliet savas acis un skatiet druvas, kas jau ir baltas pļaujai. Jau pļāvējs saņem algu un
vāc augļus mūžīgai dzīvībai, lai kopā priecātos abi, sējējs un pļāvējs. Jņ 4:35-36

Kāds patiess prieks ir pacelt acis un redzēt, ka darbs ir sekmējies. Ir trāpīts mērķī – desmitniekā. Druvas ir
nobriedušas un baltas pļaujai. Pļaujas svētki ir notikums, kas mums dod priecāties par visu, ko Dievs savā
lielajā žēlastībā cilvēkam ir dāvājis, dodot sēklu sējējam un spēku pļāvējam. Ticības apliecībā kā Kristus
draudze apliecinām, ka ticam uz Dievu Tēvu visu valdītāju, debess un zemes radītāju. Tikai ticībā mēs
apliecinām, ka visas lietas mums nāk no Dieva Tēva debesīs. Tādēļ šī ticība ļauj mums priecāties un pateikties
Dievam par visiem tiem labumiem un augļiem, ko no Tā Kunga saņemam. Ābels savā ticības priekā pienesa
Dievam tīkamāku upuri nekā viņa brālis pēc pienākuma. Cik daudz ticīga cilvēka dzīvē dod prieku pienākums,
un cik daudz dod prieku pateicība? Tas ir jautājums ikdienas, un arī šajos pļaujas svētkos, kad pienesam
Dievam ziedojumu ticības pienākuma vadīti vai ticības priekā un pateicībā.
Dievs ir tas, kurš dāvā, lai pateicības prieks nepārvēršas pienākuma nogurumā. Pateicība un prieks ir
ticības auglis, savukārt ticības spēks ir Dieva vārdā, kas nāk no debesīm un tik bagātīgi tiek sēts mūsu sirdīs.
Tādēļ pļaujas svētki atgādina arī par prieku debesīs. Priecājas gan Tēvs, gan Dēls, kā arī Svētais Gars. Protams,
prieks ir arī Dieva eņģeļiem un visas debesis līksmo. Arī mums ir iemesls līksmot, gan par laicīgajiem
labumiem, ko Dievs mums ir dāvājis, gan arī par neiznīcīgo evaņģēlija sēklu, kas ir sēta mūsu sirdīs un nes
augļus mūžīgai dzīvībai. Svētais Pēteris saka: Savas dvēseles šķīstījuši, klausot patiesībai uz neliekuļotu brāļu
mīlestību, mīliet cits citu no visas sirds pastāvīgi, jūs, kas esat atdzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet neiznīcīgas,
no dzīvā un paliekamā Dieva vārda.
Mīļā draudze, Dievs mūsu draudzi ir bagātīgi svētījis ar Gara dāvanām, ka varam kalpot cilvēkiem Viņa
Vārda spēkā. Līdz ar pļaujas svētkiem baznīcā atsākas Svētdienas skoliņa, iesvētes mācība, kā arī mācekļu
skola. Tāpat ir daudzas citas aktivitātes, kas paredzētas šo Latvijas simtgadi pavadot. Pateiksimies un
priecāsimies kopā, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen.
Mācītājs Rolands Pētersons
DRAUDZES PADOMES SĒDE
Š.g. 28.septembrī notika draudzes padomes sēde, kurā lēmām par: 1.Lektora Viestura Rikveiļa studiju
atbalstīšanu –sedzot 50% no gada mācību maksas Lutera akadēmijā. 2.Gāzes apkures sistēmas ierīkošanu
Mācītājmuižā, lai būtu regulārs un konstants siltums. Pēc Daugavpils diecēzes bīskapa E. Alpes ierosinājuma,
domājam arī par to, ka mūsu Mācītājmuiža var kļūt par diecēzes rekolekciju centru. Draudzes mācītājs Rolands
informēja par LELB Kapitula sēdes norisi Madonā. Svētdienas skolas vadītāja Ilze pastāstīja par nometņu
organizēšanas kārtību un noteikumiem. Meža nozares vadītājs Jānis iepazīstināja ar meža taksācijas veikšanu
un dastošanas darbiem draudzes īpašumā. Atskatījāmies uz Pāvesta vizīti Latvijā un tās nozīmīgumu ne tikai
kristiešu piedzīvotajā, bet visu iedzīvotāju dzīvēs. Mēs bijām klātesoši šajā vēsturiskajā notikumā. Lai kļūstam
arvien vienotāki katrs savā dažādībā uzticībai Kristum.
Draudzes priekšniece Ērika Pomere
ĪSTENOTI NODIBINĀJUMA „CEMEX iespēju fonds” ATBALSTĪTIE PROJEKTI !
Madonas evaņģēliski luteriskās draudzes projekts „Terases atklāšanas svētki” pirmā
kārta ir pabeigta. Projekta mērķis bija uzsākt paplašināt baznīcas dārza teritoriju un
labiekārtot to dažādiem kultūras pasākumiem, kā, piemēram, dārza svētkiem,
slavēšanas vakariem, skaņdarbu koncertiem vai izstādēm. Lai varētu realizēt projektu,
tika veikti sagatavošanas darbi – nopļauta zāle (brīvprātīgais darbs), atvesta grants
cementēšanas darbiem (ziedojums no uzņēmējiem), pasūtīts saplāksnis, saskaņoti darbi
ar sadarbības partneriem, iegādāti materiāli par CEMEX iespēju fonds līdzekļiem.
Projekta rezultātā tika ierīkota terase ar skatuves vizuālo noformējumu. Ilgtermiņā
teritorijā turpināsies labiekārtošanas darbi – tiks nostiprināts akmeņu krāvums,
norobežota vietu no trokšņiem un paredzētas aktivitātes bērniem. Ikviens ir aicināts
piedalīties ar savām idejām un brīvprātīgo darbu, lai baznīcas tiešā tuvumā varam
iekārtot brīnišķīgu vietu!
Projekta vadītāja Santa Veipa
Ar 7.oktobri - Pļaujas svētkiem - Lazdonas baznīcā atsāksies
Svētdienas skola, kas notiks dievkalpojuma laikā plkst.12.00. Aicināti visi
bērniņi! Lūgums par bērniņa nākšanu vai kādreiz-neierašanos, informēt Ilzi
29107431, jo uz katru nodarbību tiek gatavoti un plānoti mācību materiāli.
Svētdienas skolas vadītāja Ilze Iesalniece

Finanses augusta mēnesī:
Ieņēmumi: 2101,97 EUR
Izdevumi: 1305,62 EUR

Ar kino seansu Ivara Seleckas filmai „Turpinājums” 05.10.2018.
„Mācītājmuižā” ir noslēdzies biedrības „Stūrakmens” projekts „Jaunu
āra skatuves soliņu uzstādīšana bērnu dziedāšanas svētku vietā”. Kino
tika paredzēts kā jauno soliņu atklāšanas brīvdabas pasākums, tomēr
mitro laikapstākļu dēļ filmas demonstrēšana tika pārcelta uz iekštelpām.
Filmu noskatījās 28 interesenti, t.sk. arī filmas galvenā varoņa Kārļa
mamma Aira. Apmeklētāji ar interesi iesaistījās sarunā ar Airu, kas
dalījās ar filmēšanas aizkulisēm un šo neierasto pieredzi – būt ikdienā filmētam. Kopumā projekta mērķis bija
nomainīt fiziski un estētiski vecos „Mācītājmuižas” parka skatuves soliņus uz jauniem, tādējādi atjaunojot un
atdzīvinot vietu biedrības un sabiedrības aktivitātiem, svētkiem, izglītojošiem un celsmīgiem pasākumiem
Madonas novadā. Kā projekta turpinājums iepretim soliņiem ir iecerēta jauna skatuves izveide. Pie praktiskas
projekta realizēšanas strādāja gan Madonas ev.lut. draudzes locekļi, gan speciālisti, ieguldot sava darba laika
līdzekļus un CEMEX iespēju fonds finansējumu. Paldies ikvienam par atbalstu, darbosimies kopā, lai šai vietai
„Mācītājmuižā”, līdzīgi kā filmas nosaukums, būtu „turpinājums”.
Projekta vadītāja Daina Pētersone
18.-19.septembrī Madonā norisinājās LELB Kapitula sēde, kurā tika izskatīti baznīcai aktuālie jautājumi.
Esot Madonā, Kapitula locekļi apmeklēja kopienas centru „Baltā ūdensroze”, Madonas novada bibliotēku,
keramiķa Jāņa Seikstes darbnīcu, kartinga trasi (izbraucot arī to kartingiem!), nakšņoja „Apiņu kaltē” un
noturēja arī dievkalpojumu Lazdonas baznīcā, kur piedalījās arī draudzes locekļi.
Dodoties mājup, sēdes dalībnieki, izteica pateicību par sēdes organizēšanu un viesmīlību gan Madonas
draudzei, gan ikvienam, kas gādāja par šīm dienām Madonā. Aizkustināts un pateicīgs par sirsnīgo uzņemšanu
un viesmīlību bija arī kādreizējais draudzes mācītājs, tagadējais Liepājas diecēzes bīskaps Hanss Martins
Jensons, kurš atzina, ka Madona un draudze viņa sirdī ieņem īpašu vietu. Savukārt mācītājs Rolands Pētersons
izteica gandarījumu par tik veiksmīgu un Dieva vadītu, svētītu kopdarbu, lai Kapitula dalībnieki ne tikai
pārrunātu aktuālos darba jautājumus, bet arī justos labi pilsētā, kur esi gaidīts.
Daina Pētersone
No 10.oktobra Lazdonas baznīcā atsāksies
Iesvētes mācību kurss, ko vadīs mācītājs Rolands
Pētersons. Bieži vien mūsu priekšstats par Dievu,
baznīcu un ticību rodas no cilvēkiem, kas to
nepazīst. Šī ir unikāla iespēja Tev pašam uzzināt:
* baznīcas mācības pamatus.
* kā Dieva mīlestība ir atklājusies cilvēku vidū.

* kas ir ticība? Vai tā nāk no mums vai tomēr ir Dieva
dāvana?
*gūt atbildes arī uz citiem svarīgiem dzīves
jautājumiem.
Pēc iesvētes mācību beigām ir iespējams kļūt par
Madonas ev. lut.draudzes locekli, kā arī kristīties,
kristīt bērnu, būt par krustvecāku vai laulāties.

ZINĀŠANAI: Kopienas centra „Baltā ūdensroze” notikumu kalendārs jeb ikmēneša darba plāns tiek ievietots
draudzes mājas lapā www.madonas.lelb.lv sadaļā „Baltā ūdensroze”. Aicinām izmantot iespēju apmeklēt izglītojošus,
interesantus pasākumus. Tāpat draudzes mājas lapā sadaļa „Fotogalerija” regulāri tiek papildināta ar foto no draudzes
aktivitātēm. Tās arī apkopotas un izdrukātas varat redzēt pie draudzes ziņojumu dēļa baznīcā.
Sākoties rudens sezonai un laikam ārā ātrāk paliekot tumšam, drēbju klēts „Mācītājmuižā” darba laiks tiek
mainīts uz pl. 12.00 līdz 14.00. Drēbju klētī pieejamas drēbes pieaugušajiem, bērniem, pusaudžiem, zīdaiņiem. Arī
apavi, mēteļi, somas, cepures. Aicinām izmantot šo iespēju, un pastāstīt par to, tiem, kam ir kāda vajadzība. Ir iespējams
arī vienoties par nokļūšanu uz „Mācītājmuižu”. Kontaktinformācija: Anita Tomiņa, tel. 26167415.

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

V ēs t u l e D r a u d z ei
OKTOBRIS 2018
„ Jo pļāvējs saņem algu un vāc augļus
mūžīgai dzīvībai, lai kopā priecātos
abi, sējējs un pļāvējs.”
/Jn 4:36/

