
GANA SLEJA 

Ir sācies jauns mācību gads. Mācīties un izzināt ir viens no cilvēku būtības veidojošajiem faktoriem. Kopš 

apgaismības laikmeta, mācības tiek uzsvērtas kā viena no prioritātēm veselai un domājošai sabiedrībai. Arī 

Dievs pasauli ir radījis tādu, lai cilvēks par to brīnītos un aizvien pieaugtu gudrībā, to izzinot. Tā, lai prieks 

mācīties nekad nepārstātu pulsēt. 

Pirms Ādams un Ieva krita grēkā, viņi varēja pilnībā pieredzēt savas radības prāta un būtības pilnīgo potenciālu, 

aplūkojot apkārt esošo un uzlūkojot viens otru. Vēl vairāk, Dievs deva cilvēkam uzdevumu: Un Kungs Dievs 

veidoja no zemes visādus lauka zvērus un visādus debesu putnus un deva tos cilvēkam, lai redzētu, kā viņš tos 

nosauks. 1Moz2:19 Dievs ļauj cilvēkam kā radības kronim ņemt līdzdalību Dieva radīšanas stāstā, piešķirot 

radītajam vārdus.  

To, kāds būs šī mācību gada radīšanas stāsts, mēs neviens vēl nezinām. To zina tikai Dievs. Un varbūt pat labi. 

Jo mūsdienu cilvēks jau ir apradis paļauties uz sevi un savām iespējām. Tomēr ir brīži, kas parāda, ka cilvēku 

iespējām šajā pasaulē ir robežas. Un tad arī laicīgais cilvēks sāk uzdot sev dziļākus jautājumus: kas ir tas 

pamats, uz kura es stāvu? Kas ir tas pamats, uz kura es veidoju savu dzīvi?  

Dieva vārds saka: Debess un zeme zudīs... tas pirmais, kas radīts no iesākuma. Vai šie Dieva vārdi dod mums 

drošu paļāvību uz dabiskajām zināšanām par pasauli? Kaut kādā ziņā jau noteikti, tādēļ arī mēs skolā apgūstam 

to, ko sniedz šīs radības dabīgā atziņa. Bet, ja tas viss ir izzūdošs, vai tas ir vienīgais un pats galvenais, kas ir 

nepieciešams cilvēka dzīvē? Bet Dievs turpina: Debess un zeme zudīs, bet mani Vārdi nezudīs. Lk. 21:33. Ar šo 

sacīto Dievs saliek svētītas dzīves prioritātes. Izzināt Dievišķo viņa Vārdā - Svētajos Rakstos, ir tavs un mans 

uzdevums. Vai tad ne no iespējas izzināt Dievu, neradās vēlme izzināt radīto? Vai tad ne no Baznīcām, neradās 

pirmās skolas? Tas ir retorisks jautājums, uz kuru atbilde ir - protams.  

Tādēļ arī šajā mācību gadā mums ir jātiecas uz to, kas ir primārs, un caur to jāraugās uz to, kas ir būtisks, bet 

otršķirīgs. Vēlu visiem patiesi ieraudzīt šīs prioritātes. Izzināt ne tikai informāciju, bet arī attiecības. Mācību 

gads, iespējams, būs izaicinošs, daudzu pārbaudījumu un spriedzes bagāts, bet, ja mēs stāvam uz nezūdoša 

pamata, tad tas var būt par svētību ne tikai mums, bet cilvēkiem mums līdzās.  Esiet gudri! Šis laiks to prasa. 

Un, kā teica kāds kristīgs misionārs, tik tuvu laiku beigām kā jūs, nav bijusi vēl neviena cita paaudze.  

Mācītājs Rolands Pētersons

PAR VAKARĒDIENU 

Mīļā Kristus draudze, kā jau jūs redziet un nojautiet, šis Covid-19 pandēmijas laiks nav beidzies. Līdz ar to 

aizvien aktuāls ir jautājums par vienu no Svētās baznīcas atpazīšanas zīmēm, pie kuras pulcinot un caur kuru 

darbojoties, Svētais Gars ir klātesošs savā baznīcā. Tas ir Svētais Vakarēdiens. Maizi un vīnu par sakramentu 

padara mūsu Kunga iestādīšanas vārdi un pareiza pasniegšana, kā pats Kungs to ir iedibinājis. Tādēļ patiesā 

evaņģēliski luteriskā baznīca aizvien pastāv pie Kristus noteiktā, lai Dieva izredzētie atpazītu, pulcētos un 

saņemtu to, ko Dievs savā žēlastībā sniedz.  

Šis Covid-19 laiks prasa nelielas izmaiņas ne tajā, ko Dievs ir iedibinājis, bet mūsu atbildībā pret to. Pirmkārt, 

jau bez šī laika, bet vispārēji, pēc katehisma mācības zinām, ka pie Svētā Vakarēdiena galda dodas tie, kas ir 

cienīgi sagatavojušies. Ko tas nozīmē: Gavēšana un miesīga gatavošanās gan ir laba ārēja disciplīna, bet īsti 

cienīgs un labi sagatavojies ir tas, kas tic šiem vārdiem: “par jums dota” un “izlietas grēku piedošanai”. 

Turpretī, kas šiem vārdiem netic vai šaubās, tas ir necienīgs un nav labi sagatavojies, jo vārdi “par jums” 

prasa ticīgas sirdis.  

Otrkārt: uzņemoties atbildību par tuvāko, un, ievērojot visus nepieciešamos drošības pasākumus, mēs šajā laikā 

esam aicināti baudīt sakramentu. No garīdznieka puses cenšos to visu darīt pēc iespējas sterilāk. To pašu vēlos 

sagaidīt arī no Jums. Ja esiet ar kādiem saslimšanas simptomiem vai pazīmēm, kas varētu liecināt par veselības 

pasliktināšanos, aicinu Jūs atturēties no vakarēdiena baudīšanas pie draudzes kopējā Dieva galda. Tāpat, ja esat 

atgriezies no ārzemēm, ievērot valstī noteiktās aktuālās prasības; vai vienkārši nejūtieties drošs, aicinu no 

vakarēdiena atturēties.  

Atcerēsimies, ka Svētais vakarēdiens baznīcā ir Dieva žēlastības līdzeklis, kas tiek pasniegts ar redzamu un 

taustāmu zīmi - maizē un vīnā. Bet līdzās tam, Dieva žēlastības līdzeklis tiek pasniegts arī draudzes kopējā 

grēksūdzē - absalūcijas pasludinājumā un garīdznieku sludinātajā evaņģēlija vārdā. Tādēļ dievkalpojums 

aizvien ir tā vieta, kur Dievs vēlas sastapt un darboties savu ticīgo bērnu pulkā.  

Mīļā draudze, Svēto vakarēdienu ir iespējams saņemt arī atsevišķi, sazinoties ar mācītāju, jo bieži vien krīzes 

brīdis ir tas, kad Vakarēdiens visvairāk ir nepieciešams.  

 



INFORMĀCIJA 

Iespēja darboties, kalpot, saņemt svētības. 

Mīļi sveicam mūsu draudzes māsu Zani un ģimeni ar meitiņas piedzimšanu! Lai Dieva apsardzība un padoms, 

ticības mierinājums jūsu namam! Respektējot Zanes jaunos pienākumus, vēlos aicināt un iedrošināt atsaukties 

kādu no draudzes locekļiem, kurš varētu uzņemties dāmu komitejas pienākumus, sastādot grafiku par dievnama 

uzkopšanu. Lūgums, sazināties ar draudzes priekšnieci Ēriku. 

Tāpat līdz ar jaunas mācību sezonas atsākšanos, vēlos aicināt un iedrošināt kādu no draudzes locekļiem, kurš 

varētu uzņemties kalpošanu ar filmu vakaru organizēšanu, iesākumā vienu reizi mēnesī. Lūgums, sazināties ar 

draudzes mācītāju.  

Par Bībeles studijām. Sākot ar 10.septembri, iesākumā katru pārnedēļu ceturtdienās atsāksim Atklāsmes 

grāmatas studijas. Visi esat aicināti studēt un pieaugt Dieva vārda gudrībā. Atklāsmes grāmatas 22.pantā teikts: 

Redzi, Es nāku drīz!" Svētīgs, kas tur šīs grāmatas pravietojuma vārdus.  

Šobrīd aktīvi norit uzlabošanas darbi Mācītājmuižas teritorijā. Ar LELB atbalstu Mācītājmuižas galvenajai 

ēkai tiek mainīts jumts. Vivitas Vecozolas realizēto LEADER projektu ietvaros notiek jaunas nojumes 

uzstādīšana, kur parasti noturējām sadraudzību, kā arī tiek veidota daudzfunkcionāla pulcēšanās vieta. Šobrīd 

norit aktīvs darbs pie projekta realizēšanas, un, ja neradīsies neparedzēti šķēršļi, rudenī klētī (drēbju kamerā) 

tiks ievilkta elektrība un ūdens, kā arī izveidota jauna bruģēta skatuve, veikta apzaļumošana. Santa Veipa kalpo 

pie projekta, lai drīzumā baznīcas priekšā tiktu novietoti vēsturiskie stabi un vērtnes atjaunotā formā. Būsim 

aizlūgšanā un atbalstoši pie draudzes aktivitātēm. Arvien draudze ir atvērta jaunām, celsmīgām idejām un 

ierosinājumiem. 

Ar septembri mūsu draudzē sāk kalpot ērģelniece Ginta Ludberga. Tāpat dievkalpojumā dzirdēsim 

spēlējam arī Ilzi Vāveri un Lāsmu Melderi. Esam pateicīgi, ka ērģeļu skanējums turpinās krāšņot 

dievkalpojumus, novērtēsim šo privilēģiju, un lai Dievs svētī kalpošanu! Būsim arī lūgšanās par Gintas sekmīgu 

pārcelšanos uz Madonu. 

 

 

 

 

 

 
MADONAS EVAŅĢĒLISKI LUTERSIKĀ DRAUDZE 

Reģ. Nr. 90000334973, adrese: O.Kalpaka iela 21, Madona, LV-4801 

http://www.madonas.lelb.lv/, www.facebook.com/Madonas evaņģēliski luteriskā draudze 

Konts: LV34HABA000140J062166, SWEDBANKA 

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 2020 

Dievs Kristū pasauli samierina 

ar sevi.  
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M.LUTERA LŪGŠANA PIRMS SVĒTO RAKSTU LASĪŠANAS 

Mūžīgais Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, sūti uz mums Savu Svēto Garu, kurš pasludināto vārdu 

raksta mūsu sirdīs, lai mēs to saņemtu un tam ticētu, un būtu iepriecināti un mierināti caur to mūžīgi. 

Pagodini savu vārdu mūsu sirdīs. Padari to spožu un tīkamu, lai varam tajā rast līksmu prātu, un caur tavu 

iedvesmu domātu to, kas labs un pareizs. Piepildi Vārdu savā spēkā, Jēzus Kristus, Tava Dēla, mūsu Kunga 

dēļ. Āmen.  
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