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GANA SLEJA
Draudzes gans Hanss Jensons
Dzīves mirkļi un dzīve, kā mirklis!
Varbūt arī jūs esiet sevi pieķēruši pie tā, ka pirms kāda patīkama mirkļa ir daudz stresa un
uztraukuma, lai šo mirkli sagatavotu. Vai tie ir kādi svētki vai atpūtas laiks, pirms izlaiduma,
brīvlaika vai kāda īpaša notikuma dzīvē. Mēs dažreiz dzīvojam un uzvedamies tā, it kā mēs dzīvotu
mirklim, ka tas ir šis mirklis, kas dod mums iemeslu dzīvot, ka tas ir dzīves jēga. Citiem vārdiem:
vai mēs dzīvojam, lai ēstu; vai ēdam, lai dzīvotu? Lai nebūtu tā, kā apustulis Pāvils raksta: ka
dažiem vēders ir kļuvis par Dievu - kas nozīmē, ka galvenais mērķis ir būt paēdušam un justies labi,
un no tā mēs gaidām vislabāko no dzīves.
Dažreiz kāzās novēl, lai šī būtu vislaimīgākā diena. Tā ir īpaša diena, īpaša arī ar to, ka tas ir
sākums jaunam posmam, cerībā uz daudzām laimīgām dienām. Bet galvenā nav vis tā diena, bet
gan konteksts, kurā diena ir iesaistīta. Vai, piemēram, arī izlaidumā, svarīgākā nav vis izlaiduma
balle, bet jaunais posms, kas sākas ar iespējām, kuras paver iegūtā izglītība.
Dzīves mirklis nav pašmērķis, bet ir ielikts savā kontekstā, savā lielā kopsakarībā, savā lielā mērķī.
Ar šo vēlos uzsvērt, ka mums ir jāsaredz mazie mirkļi lielākā kontekstā, un, pat dzīve šeit virs
zemes, mums jāredz tajā vislielākajā kontekstā, proti, mūžīgās dzīves kontekstā. Dzīve, kaut arī mēs
dzīvotu līdz 100 gadu vecumam, ir kā mirklis mūžīgās dzīves kontekstā (sk. 90.ps). Jo vairāk mēs to
apzināmies, jo dziļāk un patiesāk mēs varam izbaudīt dzīves mirkļus un pašu dzīvi, kas ir kā
mirklis.
Pat grūtības un pārbaudījumus varam nest citādāk, kad uzlūkojam tos mūžīgās dzīves perspektīvā.
Ja domājam, ka šī dzīve zemes virsū ir viss un par citu dzīvi nav vērts domāt, tad daudzas lietas un
attiecības kļūst saspringtas. Tāpēc, dzīvot apzinoties mūžību, nav bēgšanas no dzīves ikdienas, bet
nepieciešamība, lai patiesi dzīvotu šo dzīvi un sagatavotos vēl labākai.
Trīs lietas, ko šajā sakarā vēlos teikt:
1. Ir mūžīgā dzīve.
Dzīve var turpināties arī pēc nāves. Jēzus teica:
“ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs…”.
Ja mēs dzīvojam ticībā uz Dieva Dēlu, Jēzu Kristu, tad dzīve turpinās kaut arī mēs fiziski mirsim.
Mēs esam aicināti uz mūžīgo dzīvi. Šī dzīve zemes virsū ir kā ielūgums, tikai sākums uz kaut ko
vairāk, uz kaut ko labāku. Dievs grib tuvību un mīlestības pilnas attiecības ar mums. Bet šī tuvība
un pilnīgā kopība (vairs) nav iespējama šajā pasaulē, un tāpēc Viņš aicina mūs uz mūžīgo un
pilnīgo dzīvi kopā ar Viņu debesīs. To labo, ko mēs varam piedzīvot šajā pasaulē, piemēram,
prieku, skaistumu, sadraudzību, mīlestību u.t.t kvalitātes ziņā ir tikai priekšnojauta tam, ko Dievs
grib pilnībā mums dāvāt debesīs vienmēr un pastāvīgi.
Ja mēs atbildam „Jā” Dieva aicinājumam uz mūžīgo dzīvi kopā ar Viņu, tad tas labākais mums ir
priekšā. Par mūžīgo dzīvi debesīs ir apsolīts:

“Viņš (Dievs) nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz
sāpju vairs nebūs, jo, kas bija, ir pagājis." /Atkl. 21:4/
2. Mūžīgā dzīve ir dzīve kopā ar Dievu, kas sākas jau šeit.
“Patiesi, patiesi Es jums saku: kas Manus vārdus dzird un tic Tam, kas Mani sūtījis, tam ir mūžīgā
dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā.” /Jņ. 5:24/
Mēs varam jau šeit piedzīvot mūžīgo dzīvi, varam šeit, zemes virsū, piedzīvot kaut ko no tā, kas ir
debesīs. Tāpēc ir svarīgi, ka mēs pazīstam ne tikai fizisko dzīvi, kas ir saistīta ar šo zemi, bet arī
garīgo un mūžīgo dzīvi, dzīvi, kas ir lielāka nekā mūsu bioloģiskā dzīve. Mēs varam neredzamā
veidā šeit iepazīties ar Dievu caur viņa Dēlu Jēzu Kristu un debesīs ar viņu satikties vaigu vaigā.
Ījabs to ļoti skaidri izsaka savā grāmatā:
“Taču es zinu, ka mans pestītājs ir dzīvs, un pēcgalā Viņš celsies pār pīšļiem, un pēc tam, ja arī
mana āda būs saplosīta gabalos un es būšu bez miesas palicis, es tomēr skatīšu Dievu.
Tiešām, es Viņu skatīšu sev par glābiņu, un manas acis Viņu redzēs un ne jau kā svešinieku un
pretinieku, Viņu, pēc kura mana sirds manās krūtīs tā noilgojusies!” /Ij. 19:25-28/
3. Dievs redz mūsu dzīvi lielajā perspektīvā un grib mūs vadīt.
Mūsu dzīves posmi ir saistīti ar vēl lielāko. Mēs neredzam to lielo bildi, bet, iepazīties un dzīvot
kopā ar viņu, kas šo lielo bildi redz, ir fascinējoši. Ir brīnišķīgi nebūt pašam savas laimes kalējam,
bet ļaut Dievam darīt mūs laimīgus. Tad mēs varam paļauties uz to, ka viņš zina, ko viņš dara.
Varam dzīvot pārliecībā, ka tas, kas ir darīts un izdzīvots ar Dievu, ir jēgpilns, kaut arī mēs
neredzam to šeit tuvplānā zemes virsū, bet mūžīgās dzīves perspektīvā tas būs redzams.
Mēs esam aicināti pacelt savu skatienu augšup, pacelt sevi pāri ikdienas rūpēm un ļaut Dieva
gaismai caur Jēzu Kristu apspīdēt mūs, lai mēs neiegrimtu savos pārdzīvojumos. Darīsim to ar
lūgšanas palīdzību, pārdomājot kādu Dieva vārdu.
NOTIKUMI MADONAS PRĀVESTA IECIRKNĪ
30. augustā Ļaudonas draudzē plkst. 10.00
Tirzas draudzē plkst. 15.00
-vizitācijas ietvaros dievkalpojumus vadīs arhibīskaps Jānis Vanags
SVĒTBRĪDIS KAPU SVĒTKOS 2015. GADA VASARĀ
Madonas kapos - sestdien, 25. jūlijā plkst. 12.00
Liseskalna kapos - sestdien, 1. augustā plkst. 14.00
PĀRDOMĀM
Luterāņi Dzīvībai vadītājs Jānis Diekonts
http://luteranidzivibai.lv

Pārdomas augusta svētdienām par dzīvības svētumu
19.jūlijs Astotā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
“Kungs – mūsu taisnība” (Jeremija 23:6). Cik gan mierinošu patiesību šis apsolījums mums
atgādina, kad esam mūsu grēku vainas nomākti. Dažreiz pagātnes grēki mūs tik ļoti vajā, ka šķiet tie
nemaz nav piedoti vai arī mēs turpinām par tiem sevi apsūdzēt. Tāds ir aborta grēks. Taču mūsu
taisnošana nav atkarīga no mūsu sajūtām. Mūsu taisnība ir Kristus!
Lūgšana: Kungs, mūsu taisnība lai ir nostiprināta Tevī, nevis mūsu sajūtās. Āmen.

26.jūlijs Devītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Mūsu kristības brīdī Dieva Gars mūs savieno ar Kristu. Mēs dzīvojam Viņā un Viņš mūsos. Tas
nozīmē, ka Viņa spēks darbojas mūsos. Pāvils ļoti uzsver tieši ko tas nozīmē. “Dievam, kas, ar savu
spēku darbodamies mūsos, spēj darīt neizmērojami vairāk, nekā mēs lūdzam vai nojaušam...”
(Efeziešiem 3:20). Lai arī kādas būtu mūsu dzīves vētras, Jēzus saka: "Turiet drošu prātu, es tas
esmu; nebīstieties!" (Marka 6:50).
Lūgšana: Kungs, apklusini manas bailes un lai Tavs spēks darbojas manī. Āmen.
2.augusts Desmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Jēzus ir patiesā maize, kas nākusi no debesīm, lai mums dotu mūžīgu dzīvību (Jāņa 6:33-35). Tādēļ
mēs varam arī būt droši, ka Viņš mūs nepametīs šajā dzīvē un dos mums dienišķo maizi. Mums nav
jāmeklē glābiņš šīs pasaules “cilvēku viltīgajā spēlē”, kura tik bieži izmanto nāvi, lai glābtos no
problēmām (Efeziešiem 4:14). Mēs esam dalībnieki un uzticamies Dzīvības Maizei.
Lūgšana: Dzīvības Maize, Tu man esi devis mūžīgo dzīvību. Dari mani spējīgu dzīvot dzīvi, kas ir
vērsta uz Tevi un Tavu gribu. Āmen.
9.augusts Vienpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Slimība, kas atņem spriešanas spēju vai ir neārstējama var novest mūs izmisumā līdz mēs sakām
vārdus, kurus teica pravietis Elija tuksnesī: “Kungs, nu ir gana! Ņem manu dvēseli” (1.Ķēniņu
19:4). Vēlmē pamest šīs zemes ciešanas un būt kopā ar Kristu nav nekā nepareiza. Taču ne mums
pašiem, bet tikai Dievam ir tiesības ņemt mūsu dzīvību. Kamēr Viņš mums dod dzīvot, Viņš arī dod
jēgu šai dzīvei.
Lūgšana: Jēzu, dod man pacietību izturēt un ticību uzticēties Tev un Tavai gribai manās ciešanās.
Āmen.
16.augusts Divpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Kad staigājam kā gaismas bērni, mēs darām ko vairāk kā tikai “nepiedalāmies neauglīgos tumsības
darbos” (Efeziešiem 5:11a). Mums tie arī “jāatmasko” (11b). Mūsu draudzes nevar uzdrošināties
klusēt tikai tāpēc, ka daži no tumsības darbiem ir politiski svarīgi vai arī strīdīgi. Dievs liek mums
runāt par tiem, jo mums ir Gaismas vēsts, kura vienīgā var nest cerību grēka aptumšotajās cilvēku
dzīvēs.
Lūgšana: Svētais Gars, lieto mūs, lai mīlestībā atmaskotu tumsības darbus ar gaismu, kas ir
Kristus. Āmen.
23.augusts Trīspadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Iespējams, ka mēs varētu panākt daudz lielāku respektu un cieņu pret laulību, ja mēs mazāk mācītu,
kas tā nav, bet vairāk mācītu, kas tā ir. Mēs kopā ar apustuli Pāvilu varētu norādīt, ka tā norāda uz
“Kristu un draudzi” (Efeziešiem 5:32).
Lūgšana: Kungs, palīdzi mums ieraudzīt laulību kā Tavu mīlošo un uzupurējošo attiecību ar
draudzi attēlu. Āmen.
30.augusts Četrpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Kristieša garīgais bruņojums, ko mums parāda Efeziešiem 6:10-20, ir aizsardzības, nevis
uzbrukuma bruņojums. Mēs necīnāmies, lai iegūtu patiesību. Mums tā jau ir. Mēs cīnāmies, lai
aizstāvētu patiesību, uz kuras mēs stāvam. Nezaudējiet drosmi šajā garīgajā cīņā, kas reizēm šķiet
tik nogurdinoša. “Esiet stipri Kungā un viņa spēka varenībā!” (6:10)
Lūgšana: Mēs Tev, Kungs, patiecamies par Tavu patiesību un Taviem ieročiem. Palīdzi mums
stāvēt stingri. Āmen.
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HORIZONTĀLI: 2. Mozus sieva 4. Viens no VD praviešiem. 7. Noas mazmazdēls, varonīgs
mednieks.10. Mūzikas instruments, pieminēts 150. psalmā. 11. Samuēla tēvs. 13. Dāvida tēvs 16.
Viens no Noas dēliem 17. Ko kliedza Atalja saplēšot drēbes ( pie-minēts Otrā Ķēniņu grāmatā) 18.
Viena no Pāvila pirmā ceļojumā apmeklētajām vietām 20.Viens no VD praviešiem. 21. Vīrs, kura
lūgšana ir pierakstīta Pirmā Laiku grāmatā 23. Lapas, nokurām pirmie cilvēki gatavoja gurnu
apsējus 24. Tauta, no kuras Ābrahams nopirka Sārai kapavietu 25. Senebreju reliģiskie dziedājumi
26. Tauta, A no babiloniešiem.
VERTIKĀLI:1. Samsona iemīļotā 3. Graudzāļu dzimtas labība. 5. Romas impēr. province
Grieķijas D 6. Draudzes loceklis, kurš mēģināja apkrāpt Baznīcu 8. Viens no Jāzepa dēliem 9.
Viena no lietām, ko tēvs deva pazudušajam dēlam atgriežoties 12. Pilsēta, uz kuru Dievs sūtīja
Jonu 14. Kānaāniešu armijas komandieris. 15. Purpura pārdevēja, kuru Filipos atgrieza Pāvils. 16.
Adas dēls, kurš tiek uzskatīts par tēvu cītaras un stabules spēlētājiem. 18. Cilvēks, kas pasludina
Dieva spriedumu par tautām 19. Jotāma dēls, viens no Jūdas ķēniņiem 20. Viens no VD praviešiem
22. Kānaāniešu kara un auglības dievs.
Atminiet krustvārdu mīklu. No iekrāsotajiem burtiem izveidojiet atslēgas vārdu. Šo vārdu sūtiet kā
atbildi uz tālr.26456647 vai pa
e-pasts: zaneburnevska@inbox.lv līdz 28.augustam. Sūtot atbildi,
neaizmirstiet norādīt savu vārdu un uzvārdu.
Uzvārētājs, izlozes kārtībā, tiks noteikts 30. augusta dievkalpojumā! Būs arī pārsteigumu balva!
KONTAKTI
Draudzes virsmācītājs: Hanss Jensons, tel. 26524555, hanss.jensons@lelb.lv.
Mācītāja pieņemšanas laiks: ceturtdienās no plkst.1200 - 1400 (ir iespējams vienoties arī par citu laiku.),vēlama
iepriekšēja pieteikšanās pa telefonu. Palīgmācītājs: Guntars Agate Paeglis Tālr. 29146912, guntarspaeglis@inbox.lv,
Draudzes priekšniece: Ērika Pomere, tel. 26179408, erika.pomere@inbox.lv. Draudzes Vēstis: Linda Bakmane, tel.
22331112, linda.bakmane@gmail.com. Draudzes mājaslapa: www.madonas.lelb.lv. Draudzes rekvizīti: Madonas
evaņģēliski luteriskā draudze. Reģ.Nr. 90000334973 O.Kalpaka 21, Madona, Madonas novads, LV4801. Konts:
LV34HABA000140J062166

Madonas iecirkņa 2015. gada draudžu dienas 14. un 15. augustā
Praulienas mācītājmuižā
„Es – radīts pēc Dieva tēla un līdzības”
„Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi,
mana dvēsele to labi zina.”
(Psalms 139:14)
Pasākuma programma:
1.DIENA, 14. AUGUSTS
 no plkst. 16.00 – reģistrēšanās, tie kas nakšņos uz vietas ceļ telti un iekārto savu sadzīvi,
tāpat arī pieaugušie, kuriem ir iespēja jau būt ātrāk;
 no plkst. 17.00 – sākas bērniem paredzētās aktivitātes „Zem nojumes”;
 no plkst. 19.00 – 20.00 – draudžu dienu atklāšanas svētbrīdis – VISIEM, gan bērniem,
gan pieaugušajiem;
 no plkst. 20.00 – 21.00 – vakariņas;
 no plkst. 21.00 – sadraudzība pie ugunskura;
 no plkst. 22.00 – Lūgšanu dārzs – piedalās VISI, lieli un mazi;
 Naktsmiers
2.DIENA, 15. AUGUSTS
 no plkst. 8.00 – celšanās, rīta rosme, brokastis;
 no plkst. 9.30 – otrās dienas rīta svētbrīdis;
 no plkst. 10.00 – atsākās bērnu aktivitātes „Zem nojumes”;
 no plkst. 10.00 –13.00 pieaugušajiem, māc. Induļa Paiča lekcija „Dieva tēls un līdzība.”,
kopīgas diskusijas par dzirdēto, jautājumi, iebildumi u.c.;
 no plkst. 13.00 – 14.00 – PUSDIENAS, no lielā katla;
 no plkst. 14.00 – bērni turpina iesāktās aktivitātes;
 no plkst. 14.00 – 15.30 – pieaugušajiem, Ērikas Pomeres lekcija;
 plkst. 15.30 – 16.00 – bērniem launags;
 no plkst. 16.00 – 18.00 – „Labie darbi” lielajiem un mazajiem;
 plkst. 18.00 – noslēguma svētbrīdis;
 plkst. 19.00 – vakariņas;
 plkst. 20.30 – ugunskurs;
 plkst. 22.00 – nakstrasīte
Līdzi jāņem:
*tiem, kas nakšņo uz vietas telti un visu nepieciešamo nakšņošanai brīvā dabā (matraci,
segu gauļammaisu, siltas drēbes)
*nodererēs arī kabatas lukturītis
*neaizmirstam arī par ūdens drošām drēbēm un apaviem lietus gadījumā
*Bībele
3.DIENA, 16. AUGUSTS
 plkst. 11.00 – svētceļojums – Mācītājmuiža – Madonas baznīca;
 plkst. 12.00 – dievkalpojums

Sīkāk par visu var zvanīt un jautāt, draudžu dienu iniciatīvas grupai: Māc. Kaspars Eglītis –
26520731, Prāv. Hanss Jensons – 26524555; Madonas iecirkņa Svētdienas skolu
kordinatore Nadja Niedrīte – 26391659
Bērnus un jauniešus, lūdzam pieteikt līdz 12. augustam pie Svētdienas skolas darba
vadītājas Katrīnes Ciršas, tel.nr.27197950 vai e-pasts katrinamaris@inbox.lv.
Pieaugušos, kuri plāno palikt pa nakti, lūdzam pieteikties pie draudzes priekšnieces Ērikas
Pomeres, tel. 26179408, e-pasts erika.pomere@inbox.lv.
Noteikta dalības maksa šim pasākumam nav paredzēta, bet mēs visi esam aicināti to atbalstīt
ar saviem brīvprātīgajiem ziedojumiem – tam būs paredzēts ziedojumu trauks visiem labi
redzamā un pieejamā vietā.
“Ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to.” (Jēk. 4:15)

Madonas draudzes kalendārs
Datums
C. 23. jūlijs
SVĒTD. 26. jūlijs
O. 28. jūlijs
C. 30. jūlijs
P. 31. jūlijs
SVĒTD. 2. augusts
C. 6. augusts

Dievkalpojumi un notikumi
18.00
19.00
12.00
18.30
18.00
19.00
18.00
12.00
18.00
19.00

SVĒTD. 9. augusts

12.00

O. 11. augusts
C. 13. augusts

18.30
18.00
19.00

Sarunas par dzīvi un ticību
Darbdienas dievkalpojums
DIEVKALPOJUMS
Vīru tikšanās
Sarunas par dzīvi un ticību
Darbdienas dievkalpojums
Sievu tikšanās
DIEVKALPOJUMS
Sarunas par dzīvi un ticību
Darbdienas dievkalpojums
DIEVKALPOJUMS
Pēc dievkalpojuma sadraudzība
Vīru tikšanās
Sarunas par dzīvi un ticību
Darbdienas dievkalpojums

Papildinformācija

Devītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Notiks diakonijas centrā

Notiks mācītājmuižā
Desmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

Vienpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Notiks diakonijas centrā

Madonas iecirkņa 2015. gada draudžu dienas 14., 15. un 16. augustā
Draudžu dienu norises programma avīzes pielikumā
16.00 Draudžu dienu sākum -1. diena Notiks mācītājmuižā
P. 14. augustā
9.00 Draudžu dienas - 2. diena
S. 15. augustā
Notiks mācītājmuižā
Svētceļojums Mācītājmuiža-Madonas
11.00 Draudžu dienas - 3. diena
baznīca
SVĒTD. 16. augusts
DIEVKALPOJUMS
12.00 Pēc dievkalpojuma ģimeņu
Divpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
sadraudzība
18.00 Sarunas par dzīvi un ticību
C. 20. augusts
19.00 Darbdienas dievkalpojums
18.00 Sievu tikšanās
P. 21. augusts
Notiks mācītājmuižā
SVĒTD. 23. augusts
12.00 DIEVKALPOJUMS
Trīspadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
18.30 Vīru tikšanās
O. 25. augusts
Notiks diakonijas centrā
18.00 Sarunas par dzīvi un ticību
C. 27. augusts
19.00 Darbdienas dievkalpojums
SVĒTD. 30. augusts
12.00 DIEVKALPOJUMS
Četrpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Ja nav norādīta cita vieta, minētais pasākums notiek baznīcā.

