GANA SLEJA
Un pēc tam Viņš gāja uz pilsētu, vārdā Naine, un Viņa mācekļi un daudz ļaužu gāja Viņam līdzi. Bet, kad
Viņš bija tuvu pie pilsētas vārtiem, lūk, tad iznesa mironi, kas bija savas mātes vienīgais dēls, un tā bija
atraitne, un liels pulks pilsētnieku tai gāja līdzi. Un, to redzējis, Tas Kungs par to iežēlojās un tai sacīja:
"Neraudi!" Un piegājis Viņš aizskāra zārku, un nesēji apstājās, un Viņš sacīja: "Jaunekli, Es tev saku:
celies augšā!" Un mironis cēlās sēdus un sāka runāt, un Viņš to atdeva viņa mātei. Tad izbailes pārņēma
visus, un tie slavēja Dievu, sacīdami: "Liels pravietis mūsu starpā ir cēlies, - un: Dievs Savus ļaudis
uzlūkojis." Un šī slava par Viņu izpaudās pa visu Jūdeju un pa visu apkārtni. Lūkas evaņģēlija 7:11-17
Varbūt neiedziļināsimies šeit pārdomās un spriedumos, kas tad īsti bija noticis. Mūsdienu cilvēku racionālais
domāšanas veids meklēs kaut kādus zinātniskus skaidrojumus, klīniskā nāve un tā tālāk. Radīsies arī jautājums,
vai tas mums ko dod un vai šāds brīnums var palīdzēt mums, mūsdienās. Atbilde ir jā, jo viens ir skaidrs. Jēzus
dzīvības spēks Svētā Gara vienībā ar Dievu Tēvu bija tai brīdī un arī šodien ir stiprāks par nāvi.
Evaņģēlijos mēs lasām vairākās vietās par to, ka Jēzus uzmodina no nāves mirušos. Tas ir stāsts par Jairus
meitiņu Marka evaņģēlijā 5:21-24, 35-43, un par Lācara uzmodināšanu Jāņa evaņģēlijā 11:1-44. Un ir skaidrs,
ka pēc Lieldienām un Kristus augšām celšanās, arī šīs uzmodināšanas nav vis vienkārši zemes dzīves
pagarinājums, bet patiesa augšāmcelšanās mūžīgai dzīvošanai.
Un galvenais šajā stāstā ir nevis pārdabiskais, bet tas, ka cilvēki, kuri šķiet esam zaudēti saviem mīļajiem
tuviniekiem, tiek viņiem atdoti atpakaļ: Nainē dēls tiek atdots atpakaļ savi atraitnei mātei, Jaira ģimene saņem
atpakaļ savu mīļoto meitiņu un Lāzars atgriežas pie savām māsām Martas un Marijas. Svarīgāk par to, ka dzīvē
tiek atgriezts fiziskais ķermenis ir tas, ka tiek atjaunotas mīlestības saites. Jo tas, kas dara mūs dzīvus, ir
mīlestība. Mēs varam dzīvot tikai mīlot Dievu ar visu savu spēku un savu tuvāko kā sevi pašu. Pretējā gadījumā
mēs mirsim. Īpaši šajā lasījumā mēs redzam, ka Dievs spēj atjaunot zaudēto mīlestību atdot atpakaļ mums mūsu
mīļos, kuri ir aizgājuši mūžībā. Cilvēciskās spējas te ir par vāju, taču mūsu patiesā nožēla un lūgšana vienmēr
tiks uzklausīta.
Mūsu šīs zemes dzīve kopā ar aizgājēju jau iezīmē augšāmcelšanos. Dievs ar augšāmcēlušos Kristu mums atkal
atdod atpakaļ mīļoto tuvinieku, tā kā Jēzus atdeva atpakaļ atraitnei viņas dēlu. Vai tas vienmēr ir tūlītējs
mierinājums pie kapa stāvošajiem? Nē. Var paiet ilgs laiks, līdz mēs mūsu mīlestības pilnās atmiņas par
nomirušo sākam saprast kā Dieva dāvanu. Senekas līdzjūtības vēstule noteikti bija mierinājums Marsijai.
Varbūt arī mācītāja vārdi mierināja atraitni pie dēla kapa. Tas ir noslēpums, pret ko jāizturas piesardzīgi. Viens
ir skaidrs: Mūsu mīļotie, kuri ir miruši, dzīvo ar mums kā augšām cēlušies Jēzū Kristū. Amen.
Evaņģēlists Viesturs Rikveilis

Viena diena Tavos pagalmos ir labāka nekā tūkstoš citas. /Ps.84:11/
Ar šādu devīzi aizvadījām savas baznīcas 215. jubileju un zvana 95. gadskārtu, kopš tas uzcelts zvanu tornī.
Mīļa pateicība visiem un ikvienam, kas kalpoja draudzē un lielā pazemībā lūdzās. Paldies mūsu bīskapam par
stiprinājuma vārdiem un sadraudzību. Šādi svētki ir par stimulu turpmākai kalpošanai, neļauj apstāties- top jau
nākošie projekti, lai sakoptu baznīcas un Mācītājmuižas apkārtni. Plānojam draudzes ekskursiju un iesvētes
mācības kopā ar Cesvaines draudzi, ar 10. oktobri sāksies Bībeles studijas par tēmu: Ticības varoņi. Lai mums
izdodas! Būsim aktīvi lūgšanās un draudze dievkalpojumu apmeklēšanā, lai stiprinātos Dieva vārdā un Svētā
sakramenta saņemšanā.
Draudzes priekšniece Ērika
Gatavojoties baznīcas 215 gadu jubileju un domājot par sakrālā objekta krāšņumu, realizējām Madonas
novada pašvaldības atbalstu projektu "Sakārtota vide – dāvana Lazdonas baznīcai".
Darbi noritēja trīs cēlienos. Maija mēnesī gar ceļmalu tika iestādītas spirejas un pie terases serbijas egles.
Paldies par atsaucību Inārai, Jānim, Lindai, Anitai, Santai un Edgaram.
Jūnijā kopā ar Guntu, Zani, Tīnu, Anitu, Kristīnu, Ēriku un Santu iestādījām puķu stādus.

Septembra mēnesī pabeidzām ainavas veidošanu, iestādot fizokarpus pie soliņiem un hortenzijas baznīcas
priekšpusē. Pateicība palīgiem – Vijai, Guntai Elvijam, Elzai, Henrijam, Lindai, Jānim, Sofijai, Sārai, Santai un
Edgaram. Dieva svētību novēlam arī brīvdārzniecei Aijai Kaškurei par līdzdalību ainavas veidošānā, kas savu
ieguldījumu veica kā brīvprātīgo darbu draudzes un pilsētas labā.
Ar kopīgiem spēkiem pēc projekta realizācijas baznīcas apkārtne kļuva vēl skaistāka kā līdz šim. Veiktie vides
uzlabojumi sniedz estētisku baudījumu un bagātina ainavu ar jaunām krāsām, kas būs pievilcīga visos
gadalaikos.
Laba ir diena tavos pagalmos, starp tūkstoš to izvēlos! /Ps.84:11/
9. augustā, baznīcas 2015. gada jubileju ieskandinot, uz tikšanos tika pulcināti draudzes seniori.
Lūk atsauksmes:
Velta K.: Liela pateicība organizētājiem. Jauki bija satikt ilgi neredzētas māsas, patika sarunas un viss kopumā!
Velta O.: Baznīca ir laba lieta. Esmu pateicīga par uzaicinājumu, arī es piedalījos sirsnīgajās sarunās. Viss
kopumā bija skaisti, pārdomāti!
Zenta P.: Paldies, paldies! Visi slimību simtomi uzreiz pazuda, jutos brīnumaini, jutos gaidīta!
Elga: Liela pateicība draudzei, bijām visi kopā sirsnīgi, jauki pavadīta diena!
Dainis C.: Lieliski, nu lieliski! Paldies par tikšanos. Mani aizkustināja jubilāru sveikšana!
MĪĻIE, SENIORI! Mūsu nākamā tikšanās paredzēta Reformācijas svētkos, 31. oktobrī plkst. 14.00 Kopienas
centrā „Baltā ūdensroze“, Parka ielā 6. Svinēsim dievkalpojumu un būsim kopā sadraudzībā. Sadraudzības laikā
skatīsimies filmu „Kalps“. Šī filma ir uzņemta par mūsu Arhibīskapu Jāni Vanagu. Mīļi gaidīti!

Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru. /Fil.4:13/
2019. gada 6.oktobrī mūsu draudzē atsāksies Svētdienas skola.
Stiprināsimies arī mēs Dieva spēkā, sadraudzībā un ticībā. Nāksim paši un aicināsim draugus. Uz tikšanos!
Svētdienas skolas skolotājas: Vivita, Kristīna, Ērika……..
«Tas Kungs viņu ir izraudījis kalpot Tā Kunga Vārdā»/5.Moz 18:5/
Paldies katram kurš palīdzēja šovasar baznīcai būt atvērtai dežūrējot un esot uz vietas. Paldies katram
kurš atsaucās un vēljoprojām atsaucas baznīcas sakopšanai, lai svētdienās tā būtu tīra, paldies katrai dāmai, kura
dalījās ar saviem ziediem, lai varētu rotāt baznīcu visas vasaras garumā.
Lai tu būtu pārliecināts par to, ko Viņš vēlas caur tevi darīt, ir nepieciešams ar Viņu būt nepārtrauktā
kontaktā, attiecībās, draudzībā. Tad tu zināsi, ko Dievs tev uzticējis darīt un kādas ir tavas Dieva dotās dāvanas.
Draudze tev var palīdzēt tās atklāt! Kalpošana ir cieši saistīta ar sevis nodošanu Dievam, tāpēc ja jūti
aicinājumu un vēlmi palīdzēt baznīcas sakopšanā nāc un kalpo Dievam par prieku. Un ja vēl dārzos ir ziedošas
puķes, droši zvaniet,sakiet un es došos pakaļ.
Zane Kumsāre
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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Teic, mana dvēsele, Kungu un
neaizmirsti balvas, ko Viņš tev devis!
/Ps 103:2/

