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Septembris ir klāt! Liels ļaužu pūlis, svinīgi tērpušies, ar ziediem rokās un dziļu prieku sirdī dosies 

jaunajā mācību gadā. Vārds „skola” ir cēlies no sengrieķu vārda - skholḗ, kas pārsteidzošā veidā nozīmē 

„brīvais laiks, izklaide”. Tas pierāda, ka senāk zināšanu apguve bija dāvana, kuru varēja iegūt tikai brīvajā laikā 

un tikai tie, kam bija dots šis brīvais laiks. 

 Viduslaikos pirmās skolas radās pie klosteriem, kur zinības apguva mūki un topošie garīdznieki. Mūki 

sludinātāji pulcēja ap sevi jauniešus, kuri vēlējās apgūt gudrības. Viņi stāstīja, ko bija apguvuši paši, un lasīja 

priekšā klosteru grāmatas, kuras tolaik bija dārgas, tāpēc ne katras tās varēja iegādāties. Tā radās universitātes. 

Latvijas teritorijā 13.gs tika izveidotas pirmās mācību iestādes, kuras dibināja vācu garīdznieki, kas 

ieradās Baltijā kopā ar krustnešiem. Skolās mācījās vienīgi vācu feodāļu bērni un tur sagatavoja garīdzniekus. 

Latviešu skolas radās pēc reformācijas un par tām rūpējās luteriskā baznīca. Šie visi fakti liecina, cik 

nesaraujami saistītas ir bijušas skolu un baznīcas saites.  

Evaņģēlija fragmentā, kuru pierakstījis Sv. Lūkas, mēs pamanām skaidru nodalījumu starp tiem, kas 

sekoja Jēzum - tie, kuri ir Kristus mācekļi, un tie, kuri Kristum sekoja kāda cita iemesla dēļ. Būt Kristus 

skolniekam un mācīties pie viņa kājām mums fiziski nav iespējams. Bet mums ir dāvāti Svētie Raksti  (Dieva 

Vārds) un sakramenta spēks, caur kuriem ikdienas Jēzus vēlas būt ar mums, apgaismot Svētā Gara gaismā, dot 

ticības stiprinājumu un pamācīt. Būt Jēzus māceklim ir augstākais aicinājums cilvēka dzīvē. Tas ir 

izaicinājumu, sajūsmu un pārsteigumu pilns laiks, jo Viņa mācība ir Gara maize, un Viņa darbi ir cilvēka 

cerība. Lai Dievs svētī lielos un mazos, jauno zinību gadu uzsākot! Āmen. 

Mācītājs Rolands Pētersons

ZVIEDRU DRAUGU CIEMOŠANĀS MADONĀ 

30.augustā mūsu baznīcā un Mācītājmuižā atkal skanēja zviedru valoda, jo, kā jau ierasts, vasaras beigās pie 

mums ciemojās Elsas Mias Grānas vadītā Latvijas draugu grupa no Čēpingsvīkas Ēlandē - draudzes locekļi, 

mācītājs Magnuss, arī divi Zviedrijas latvieši – salacgrīvietis Dzintars Roske un viņa meita Sarmīte. Pavisam 

kopā 25 cilvēki. Ciemiņi atveda arī sveicienus un naudas ziedojumu no mūsu māsu draudzes Runstēnā, ko tie 

nodeva mūsu mācītājam Rolandam Pētersonam. Kaut arī lielākā daļa no mūsu draugiem, ar kuriem agrāk 

daudzkārt tikāmies šeit un Zviedrijā, jau ir krietni gados un tāli braucieni viņiem vairs nav pa spēkam, mēs 

esam un paliekam viena un tā paša vīna koka, kas simbolizē Kristu, zari, kā to savā uzrunā Mācītājmuižā teica 

kādreizējais Runstēnas mācītājs, viens no sadarbības iesācējiem pirms 26 gadiem - Reine Medēliuss. Kopā ar 

sveicieniem un naudas ziedojumu viņš mums nodeva arī Runstēnas draudzes priekšnieka adresi - tātad 

sazināšanās un sadraudzība turpinās. Un var jau būt, ka nākamā tikšanās reize būs Zviedrijā – sarunas par to jau 

ir iesāktas.  

Viesturs Rikveilis 

DRAUDZES PROJEKTI 

Paldies par notikušo talku Mācītājmuižā veco āra koku soliņu novākšanai un vietas sakārtošanai projekta 

ietvaros, lai uzstādītu jaunus soliņus. Liels prieks un pateicība par ikvienu palīgu un talcinieku; liels prieks 

redzēt, ka kāda daļa no Muižas parka tiek sakārtota un atjaunota. Paldies Jums!  

Daina Pētersone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Drīz pēc tam viņš devās uz pilsētu, sauktu Naine, un 

kopā ar viņu gāja mācekļi un liels ļaužu pūlis.        

Lk 7:11 

 

25.augustā izskanēja vīru kora „Tēvzeme” koncerts, kas organizēts 

Madonas novada pašvaldības atbalstītā projekta „Kordziedāšanas 

tradīciju daudzināšana Madonas novadā” ietvaros. Paldies ikvienam, 

kas palīdzēja to realizēt! Joprojām baznīcā ir izvietota ekspozīcija par 

draudzes muzikālās dzīves vēsturiskajiem notikumiem. To veidojušas 

Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeja galvenā speciāliste 

Laimdota Ivanova, mākslas izstāžu organizatore Danuta Vēze un 

draudzes locekle Rudīte Kumsāre. Papildinot jaunizveidoto 

ekspozīciju, baznīcā ir izstādīta arī Ineses Mailītes un Ineses Jakobi 

2016.gadā veidotā izstāde par Pirmo Latviešu skolēnu koru svētku 

vēsturi un virsdiriģentu Haraldu Medni. Aicinu iepazīties ar šo vērtīgo 

un interesanto materiālu!  

Santa Veipa 

 

 Sveicam 
mūsu draudzes locekli un lektoru 

Viesturi Rikveili ar studiju 

uzsākšanu Lutera Akadēmijā 

programmā „Teoloģija”! Vēlam 

viņam Dieva vadību un gudrību šo 

četru gadu garumā, zinātkāri un 

dedzību apgūto līdzdalīt draudzē! 

Lai īpašs un svētīgs šis studiju laiks!  

 



 

2018.gada jūlijā pēc Madonas ev.lut. draudzes pasūtījuma tika veikta baznīcas interjera apdares arhitektoniski 

mākslinieciskā inventarizācija. Projektu finansēja Valsts kultūrkapitāla fonds. Darbus veica SIA 

„Arhitektoniskās izpētes grupa“. Apsekošanas rezultātā secināts, ka iepriekšējo remontu laikā pirms 

pārkrāsošanas sienas tika rūpīgi nomazgātas, tāpēc neviena no dažādu periodu baznīcas iekštelpas apdares 

sistēmām nav saglabājusies pilnībā. Ir konstatēts, piemēram, ka divu simtu gadu laikā altārdaļas sienai ir 

astoņas reizes mainīts dekoratīvais krāsojums. Šodien draudzei ir iespēja iepazīties ar izpētes rezultātiem un 

izvēlēties mūsdienu vajadzībām atbilstošu risinājumu, smeļoties iedvesmu no senatnes. Pateicība arhitektei 

Helēnai Dekantei par sniegto ieguldījumu izpētes laikā.  

Santa Veipa 

31.augustā notika draudzes padomes sēde. Tajā izskatīti aktuālie jautājumi par plānotajiem notikumiem, 

projektiem draudzē un aktuālajiem saimnieciskajiem darbiem. Tāpat padomē pieņemts lēmums, ņemot vērā 

kritisko stāvokli Mācītājmuižas ēkā, ko radījuši mitrie laikapstākļi ilgu gadu garumā, steidzami mainīt 

Mācītājmuižas jumtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

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  

SEPTEMBRIS 2018 

„Visu Dievs darījis jauku tā īstajā 
laikā! Pat mūžību Viņš tiem ielicis sirdī 
– vien neatklāt cilvēkam darbus, ko 
Dievs darījis no iesākuma līdz galam.“  

/Māc 3:11/ 

 

Finanses jūlija mēnesī:  

Ieņēmumi: 2918,21 EUR 

Izdevumi: 1332,00 EUR 

 

Līdz ar oktobri, Pļaujas 

svētkiem, atsāksies Svētdienas 

skoliņa Dievkalpojuma laikā. 

Šogad tajā paredzētas kvalitatīvas 

saturiskas izmaiņas, talantīgu 

skolotāju klātbūtne un katras 

nodarbības pārdomāts temats. Ved 

savu bērniņu, un paņem līdzi arī 

draugu! Informācija sekos. 

 Ilze Iesalniece 

 

 

9.septembrī, svētdien, plkst. 18.00 mūsu baznīcā notiks Rīgas 

Saksofonu kvarteta koncerts! Esiet laipni aicināti! Ieeja par 

ziedojumiem. 

18.-19.septembrī Madonā norisināsies LELB Kapitula sēde, uz kuru 

ieradīsies Arhibīskaps, bīskapi un prāvesti. Šobrīd jau notiek aktīva 

gatavošanās dalībnieku uzņemšanai gan praktiski, gan saturiski. 

Aicinām būt atvērtiem kalpošanas vajadzībām, lai viesiem radītu 

īpašas šīs divas dienas Madonas pilsētā! Ikviens ir arī aicināts 

19.septembra (plkst. tiks precizēts) piedalīties rīta dievkalpojumā ar 

Kapitula locekļiem. 

27.septembrī kopienas centrā „Baltā ūdensroze” notiks atvērto 

durvju diena! Esiet mīļi gaidīti! 
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