
 
Domā uz To Kungu visos savos ceļos,  

tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas. Sal. pam. 3:6  
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KĀPĒC ONLINE DRAUDZE NAV PILNVĒRTĪGA DRAUDZE? 
 (es neesmu online draudzes piekritējs) 

  
 Bet lasot Bībeli, es nonācu strupceļā, jo 
Bībelē es arī sāku pamanīt, ka apustulis Pāvils 
esot apcietinājumā Romā, sūta attālināti vēstules 
draudzēm - mūsdienās mēs varētu teikt, sūta sms 
vai zoomā, sazvanās, attālināti vada, norāj, 
uzteic, dod padomus. Un skatoties uz vajāto 
draudzi pēc pirmā asins liecinieka Stefana 
nomētāšanas ar akmeņiem apustuļu darbos 7 
nod., neredzu atšķirību starp patreiz esošo 
draudzi, kurā mēs atrodamies. Nedrīkst 
pulcēties un Dieva Vārda mācības notiek 
attālināti. 
Nu tas spēcīgākais arguments pret to bija 
Ebr.10:24-25 Un vērosim cits citu, lai 
paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem, 
neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, 
bet cits citu paskubinādami un jo vairāk, redzot 
tuvojamies to dienu.  

Ja tu skaties tagad ekrānā, un varbūt ēd 
brokastis un dzer savu rīta kafiju savā pidžamā 
vai halātā un varbūt tu pat no savas gultas neesi 
izkāpis ārā un saki, šitā ir riktīgi labi, šādi 
dievkalpojumā man labāk patīk, nav jāģērbjas 
nav jākrāsojas, jāķemmējas, nav nekur jābrauc, 
es tik ļoti ilgojos pēc šāda dievkalpojuma. Tad es 
teikšu ar tevi ir traki! Tu esi uz bīstama ceļa! Tu 
esi uz ceļa, atstāt savu sapulci! 

Bet ja tu halātā savā gultā vai pie galda, 
skatoties dievkalpojumu ilgojies būt atkal kopā 
draudzē, slavēt, apķert brāļus, māsas un kopā 
slavēt Dievu, uzlikt rokas un lūgt viens par otru. 
Tad ar tevi viss ir kārtībā. Tad tu neesi atstājis 
lūgšanas sapulci. 

Bet domājot par tehnoloģijām. Gribu 
jums jautāt, kā jums veicās ar to punktu, par kuru 
runāju vienā citā svētrunā. Vai Tu lieto 
tehnoloģijas vai tās tehnoloģijas lieto 
tevi?(neesmu pret tehnoloģijām tikai uzskatu ka 
mums viņas ir jālieto, nevis viņām mūs.) 

Daudzi strādā pateicoties internetam, 
mēs apmaksājam reizrēķinus internetā. Daudzi 
mācās tagad caur internetu. Receptes var atrast 
internetā. Un pat arī ja mēs saslimstam mēs 
varam paskatīties kādas zāles mums vajag lietot 
vai konstatēt slimību, kas mums ir. To mēs varam 
izdarīt caur internetu. 

Pat arī svētdienas dievkalpojumu jūs skatāties 
pateicoties internetam. Evaņģēlija  un misijas 
darbu var darīt visā pasaulē pateicoties 
internetam. Slava Dievam par internetu un 
tehnoloģijām! 

Bet tagad iedomāsimies kādu situāciju, 
kuras iespējams NEBŪS, bet to mēs 
nezinām… 
Iedomājieties tādu situāciju, ka kaut kādu 
iemeslu dēļ nav svētdienas skolas, jaunieši 
nenotiek… Iedomājieties, ka jūsu sludinātājs ir 
pēkšņi paņēmis atvaļinājumu un aizbraucis 
kaut kur, kur - neviens nezin. 

Iedomājieties ka visi garīgie vadītāji ir 
izklīdināti. Iedomājieties, ka jūsu mobilos 
tālruņus kaut kādā iemesla dēļ noklausās un 
jūs īsti viņus nevarat lietot un beidzot 
iedomājieties, ka atslēgs internetu un vairs 
nebūs translācijas, vairs nebūs sanākšanas 
onlainā, nebūs draudzes wacap grupiņa un 
visas pārējās wacap grupiņas. Vairs nebūs 
Youtube un nebūs vairāk google, mūsu favorīt 
sludinātāji, kurus klausījāmies līdz šim vairs 
nebūs. 

Draugi, kā jūs domājat, kas būs ar 
draudzi, ja esot karantīnā, sanākt klātienē vairs 
nedrīkstēs un internetu atslēgs, kas būs pēc pus 
gada ar Priekules draudzi? 

Tas ir mans jautājums, kuru gribu domāt 
ar jums kopā. 
Negribu nevienu baidīt. Bet gribu lai domājam 
par to un esam gatavi. Jo karam gatavojas 
miera apstākļos, kad karš sākas nav vairs laika 
gatavoties. Vēl nav karš :) 

GRŪTI MĀCĪBĀS- VIEGLI KAUJĀ! 
Bet, lai kas arī notiktu atcerēsimies vienu 
svarīgu patiesību: Draudze BIJA, IR un  BŪS, 
JO JĒZUS IR KLINTS - PAMAT AKMENS! 
Mt 16:19 ....B)...un uz šās klints Es gribu celt 
Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt. 

Rakstiet avīzītē savas domas par to, kā 
mēs varam būt gatavi. Jo kad Jēzus aizgāja viņš 
teica: 
Esiet modri! Es nākšu drīz! 

Jūsu Guntars L. 



  

Dzīves ceļā mēs viens otram esam vajadzīgi! 
(R.Worrens) 

Bībele dzīvi ļoti bieži pielīdzina iešanai, 
jo cilvēks savas dzīves laikā parasti nemēdz 
stāvēt uz vietas. Mēs esam ceļā! Visā Jaunajā 
Derībā mums liek staigāt gudrībā, mīlestībā, 
gaismā, paklausībā un Garā. 
 Tomēr viens no galvenajiem veidiem, ko 
Dievs mums saka par iešanu, ir šāds: savas 
dzīves laikā tev nav jāiet vienam. Tam nav 
nekādas saistības ar to, vai tu esi neprecēts vai 
precējies. Laulība nerisina šo jautājumu, to risina 
kopiena. Tu vari atrast kopienu savā garīgajā 
ģimenē – Kristus miesā. 
 Kāds no jums teiks: - „Kas gan tur slikts 
– iet vienam? Man patīk pastaigāties vienam. 
Patiesībā es pat dodu priekšroku šādai pastaigai. 
Es varu iet savā izvēlētajā solī. Man nav jāgaida 
neviens.” 
Tev varbūt patīk pastaigāties vienam, tomēr, ejot 
dzīves ceļu, tev ir vajadzīgi citi cilvēki. Tam ir 
trīs iemesli. 

1. Tā ir drošāk. Vai tev kādreiz ir gadījies 
vienam iet cauri tumšai ielejai nakts laikā 
vai pa lauku ceļu lielā attālumā? Tas var 
likties nedaudz baisi. Dzīvē ir drošāk iet 
kopā ar citiem. 

2. Tas sniedz atbalstu. Ir tāds sens 
zambiešu sakāmvārds, „Kad tu skrien 
viens, tu skrien ātri. Kad tu ar kādu skrien 
kopā, tu aizskrien tālu.” Dzīve nav 100m 
sprints – tā ir maratons! Vienīgais, kā tu 
vari tikt līdz finišam un neizdegt pa 
ceļam, ir, iesaistot citus cilvēkus, 
balstoties uz jēgpilnām attiecībām. 

3. Tā ir gudrāk. Ejot kopā ar citiem, tu 
vairāk iemācies nekā ejot vien pats. 
Sal.pam.28:26 teikts, „Kas paļaujas 
vienīgi uz savu sirdi, ir vientiesis”. Citiem 
vārdiem sakot, ja tu esi vienīgais, kurš 
kaut ko uzskata, un neviens cits tam 
nepiekrīt, varbūt tu ej nepareizā virzienā. 
Ejot vienam pašam dzīves ceļā, tev nav 
neviena, kas pateiktu, „Mēs esam 
novirzījušies no ceļa. Mums jātiek atpakaļ 
uz tā un jāsāk iet pareizā virzienā.” 

Tavā dzīvē ir jābūt citiem cilvēkiem, kas 
palīdzētu tev kļūt par tādu cilvēku, kādu 
Dievs vēlas. Dzīve balstās uz attiecībām. Dievs 
ir mīlestība un Viņš vēlas, lai tu iemācies mīlēt 
Viņu un citus cilvēkus. Šīs ir divas lielākās 
dzīves mākslas. 

Viņā visa miesa, kopā saturēta un visādām 
palīgsaitēm vienota, pastāvīgi aug pēc tām 

spējām, kas katrai viņas daļai dotas, kļūdama 
aizvien pilnīgāka mīlestībā.                       

Efez.4:16 
  

 Tev ir vajadzīgi cilvēki, kas tevi 
aizsargās, ir gatavi iestāties par tevi un aizstāvēt 
tevi, palīdzēt tev noturēties pareizajā virzienā un 
tevi laikus brīdināt. Mums visiem tas ir 
vajadzīgs, jo mums visiem ir aklās zonas.Fil.2:4 
teikts „Rūpēdamies katrs ne tikai par savu 
labumu, bet arī par cita labumu”( jaunais tulk.)  
Ja meklē kādu pantu, kas runā pretī cilvēku daba, 
šis ir īstais! 
 Bībelē teikts, ka mums jārūpējas citam 
par citu. Mēs esam ģimene! Kā brāļiem un 
māsām Dieva ģimenē mums būtu jāaizsargā 
citam citu un jāpalīdz saglabāt pareizo virzienu. 
 Vai tu zini, ka tev ir personīgs ienaidnieks 
un viņš tevi ienīst līdz kaulam. Viņu sauc Sātans. 
Viņš vēlas izpostīt tavu dzīvi. Viņš vēlas izjaukt 
tavas attiecības. Viņš vēlas tevi sakaut. Kāpēc 
viņam tas vajadzīgs? Tādēļ, ka viņš nevar nodarīt 
pāri Dievam. Ja tev neizdotos nodarīt pāri 
kādam, ko tu darītu? Tu censtos nodarīt pāri viņa 
bērniem. Sātans nevar nodarīt pāri Dievam, tāpēc 
viņš cenšas nodarīt pāri Dieva bērniem.  
 Kad sātans tev uzbrūk, viņš neatnāk mazā 
sarkanā kostīmā ar trejžuburi un nesaka „Ūūū!” 
Kādā veidā Sātans izposta tavu dzīvi? Ar tavu 
ieradumu, no kuriem nevari tikt vaļā, un tavu 
ievainojumu, ko tu neatlaid; palīdzību izmantojot 
problēmas un apstākļus; izmantojot attiecības, 
kas salauž tavu sirdi. 

Lielākā daļa kristiešu piedzīvo sakāvi, 
mēģinot cīnīties ar Sātanu vienatnē. Tas ir 
muļķīgi! Tev nekad neizdosies pieveikt Sātanu 
vienam pašam. Ir vajadzīgi citi cilvēki, kas var 
pieskatīt tevi un palīdzēt tev. 

Kopiena ir Dieva atbilde sakāvei. Tev 
jāatrod cilvēki, kas grūtos brīžos iestāsies par tevi 
un teiks, „Mēs neļausim tev zaudēt drosmi. Mēs 
neļausim tev krist depresijā. Mēs paliksim kopā 
ar tevi.” 

„Un, ja kāds var vienu pārvarēt, tad divi taču 
var tam pretī stāties, 

un trīskārtēju auklu nevar tik drīz pārraut.                
Sal.māc.4:12 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



 
  4.maijs – Latvijas neatkarības diena 

10.maijs – Mātes diena 

15.maijs - Ģimenes diena 

31.maijs – Vasarsvētki 
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Vecāmamma man atstāja  
grozu zīļu. 
Viņa teica: - kad tās iesēsi 
jutīsi Latviju mīļu.  
Vecāmamma man atstāja 
aveņu tēju 
Viņa teica:- kad to dzersi  
nebārsi Latvijas vējus 
Vecāmamma man atstāja  
bišu dravu. 
Viņa teica:- kad tās nesīs medu 
teiksi katru dārzu un pļavu 

Vecāmamma man atstāja  
savu soli ņipru 
Viņa teica:- kad tā iesi 
turēsi Latviju stipru.  
Vecāmamma man atstāja  
dziesmiņu mazu 
Viņa teica:- kad to dziedāsi  
godāsi ceļtekās rasu  
Vecāmamma man atstāja  
Latviju pašu 
viņa neteica lai to mīlu 
viņai nebij par to bažu 

/U.Auseklis/ 

 

 

 Kāda 92 gadus veca, sīciņa, bet stalta 
un izskatīga dāma, kura ik rītu jau pirms 
astoņiem ir saģērbusies un saposusies, ar 
kārtīgi saveidotiem matiem un atbilstošu 
kosmētiku, kaut arī patiesībā ir pilnīgi akla, 
pārcēlās uz dzīvi vecu ļaužu aprūpes namā. 
 Pavisam nesen bija miris viņas vīrs, ar 
kuru DRAUDZĪGI kopā bija nodzīvoti 70 
gadi. Tas arī bija iemesls dzīves vietas maiņai. 
 Pēc tam, kad sirmgalve bija daudzas 
stundas pacietīgi gaidījusi aprūpes nama 
uzgaidāmajā zālē, viņa mīļi pasmaidīja brīdī, 
kad istaba beidzot bija sagatavota. 
Dodoties uz liftu viņai stāstīja par to, kāda būs 
viņas ļoti maziņā istabiņa, arī par plānajiem 
aizkariem, kas piekarināti pie loga. “Man tādi 
patīk” viņa apņēmīgi teica, kas līdzinājās 
astoņgadīga bērna entuziasmam par mazu 
kucēnu. 
 - “Džonsa kundze, jūs vēl neesat 
redzējusi istabu... pēc maza mirklīša.” 
 - Tam nav nekāda sakara ar aizkariem 
vai istabu”. Bija viņas atbilde. “Laime ir kas 
tāds ko izlemjam jau iepriekš. Vai man patīk 
vai nepatīk istaba- tas nav atkarīgs no mēbeļu 
izkārtojuma. Tas atkarīgs no mana prāta 

nostādnes. Es jau esmu nolēmusi, ka man 
patiks šī istaba. Tāds ir mans lēmums. Katru 
rītu man ir izvēle- es varu visu dienu pavadīt 
gultā un uzskaitīt visas tās grūtības un sāpes, 
kas ir manā ķermenī un to, kas vairs nestrādā 
tā kā agrāk, vai arī izkāpt no gultas un 
pateikties tam, kas man ir vesels un darbojas. 
Katra diena ir dāvana. Tiklīdz no rīta atveru 
acis, es pievēršos jaunai dienai un visām 
uzkrātajām laimīgajām atmiņām. Tās es esmu 
uzkrājusi tieši šim laikam.” 
 Tad sirmā kundzīte turpināja: 
“Vecums līdzinās bankas kontam no kura 
izņemam to, ko esam uzkrājuši. Mans 
padoms- noguldiet tajā laimīgas atmiņas un 
piepildiet to ar pateicību. Paldies arī jums par 
savu ieguldījumu manā Atmiņu bankā. Es 
joprojām to papildinu.” 
 Un, smaidot, piebilda: “Iegaumējiet 
piecus vienkāršu likumus, kas cilvēkam ļauj 
būt laimīgam: 
  1. Neturiet sirdī naidu. 
 2. Atbrīvojiet prātu no raizēm. 
 3. Dzīvojiet vienkārši. 
 4. Vairāk dodiet. 
  Mazāk sagaidiet.” 



Dzīve līdzinās braucienam vilcienā. Ar daudzām pieturām, izmaiņām maršrutā un pat avārijām. 

Bērnībā mēs kopā ar vecākiem iekāpjam šajā 
vilcienā un domājam, ka tā būs vienmēr. Taču 
pienāk brīdis, kad viņi kādā stacijā izkāpj un 
mēs turpinām ceļu bez viņiem 

Laiks iet un vagonā blakus mums apsēžas citi 
cilvēki. Daži no tiem kļūst mums ļoti svarīgi, 
iespējams, tie paliks ar mums kopā līdz 
brauciena pašām beigām. Kāds izkāps uz 
mūžīgiem laikiem un mums blakus paliks 
tukšs sēdeklis. Bet kāds pazūd stacijās tik 
nemanāmi, ka mēs pat nepamanām to, ka viņa 
vietā jau sēž citi cilvēki. 

Šis brauciens būs pilns prieka, gaidu, 
nodevību, piedošanas, satikšanos un 
atvadīšanos. Kādā brīdī mēs domāsim, ka ātri 

jānorauj stop-krāns vai jāpārsēžas kādā citā 
vagonā, bet brīžiem mēs laimē sēdēsim un 
skatīsimies pa logu, ar prieku gaidot iekāpjam 
jaunus un jaunus pasažierus. 

Galvenais brauciena noslēpums: mēs 
nezinām, kurā stacijā mums būs jāizkāpj. 
Tāpēc vislabāk ir baudīt braucienu un pašiem 
padarīt to komfortablu sev un tiem, kuri sēž 
mums blakus. 

Tas ir ļoti svarīgi. Jo tad, kad mēs sasniegsim 
savu gala staciju, ir ļoti svarīgi, lai tie cilvēki, 
kuri turpinās ceļu, sajustu, ka mūsu vieta ir 
tukša un viņiem būtu saglabājušās pašas 
labākās un siltākās atmiņas par to, kurš sēdēja 
blakus… 

Marks Entonijs 

 

Kas ir Vasarsvētki? 

Jēzus viņam atbildēja: “Kas Mani mīl, tas 
Manus vārdus turēs, un Mans Tēvs to mīlēs, 
un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa 
mājas vietu. .. Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko 
Tēvs sūtīs Manā vārdā, Tas jums visu mācīs 
un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu 
sacījis.” (Jņ.14:23, 26) 

Vasarsvētku dienā Gars ar stipru rūkoņu nāca 
pār apustuļiem, uz viņu galvām nolaidās 
uguns mēles un tie ar spēku runāja Dieva 
vārdus, pulcinādami tūkstošiem cilvēku. 
Turklāt ikviens dzirdēja Dieva vārdus savā 
valodā! Vasarsvētku dienā tika kristīti trīs 
tūkstoši cilvēku!  

Neaptverami notikumi! Vai nav savādi, ka 
Vasarsvētkos mums jālasa šis ļoti rāmais 
teksts? Tomēr esmu pārliecināts, ka tā ir 
pareizi un šie vārdi Vasarsvētku dienā ļoti labi 
iederas.  

Kas ir Vasarsvētki? Tie ir Baznīcas gada 
svētki, kas īpaši runā par Svētā Gara darbiem. 
Ko šie svētki mums māca? Vai tie tikai 
atgādina par neparastajiem notikumiem, kas 
aprakstīti Apustuļu darbu grāmatas 2. nodaļā? 
Vai Vasarsvētki ir tikai ugunsmēles un mēlēs 

runāšana? Vai tiešām tās ir svarīgākās Svētā 
Gara klātbūtnes zīmes?  

Mūsu šīsdienas teksts runā par mīlestību uz 
Jēzu un Viņa gribas pildīšanu. Vasarsvētku 
lielā tēma ir ticība un mīlestība.  

Jēzus saka: Mans Tēvs un Es nāksim pie jums 
un ņemsim pie jums mājasvietu. Tas ir Svētā 
Gara darbs. Svētais Gars izskaidro Rakstu 
vārdus par Jēzu un atgādina, ko Viņš sacījis. 
Svētais Gars pagodina un apskaidro mums 
Jēzu (Jņ.16:14). Gars cilvēkam piešķir 
mīlestības spēku un spēju ticēt Jēzum. Jā, arī 
ticība un mīlestība ir Svētā Gara darbs, un šis 
darbs notiek caur Kristus Evaņģēliju.  

Svētā Gara brīnišķīgajā spēkā var notikt arī 
lielas un brīnumainas lietas, kad un kur Tas 
Kungs to vēlas. Ja to piedzīvojam, mēs varam 
Viņam pateikties. Taču šīs īpašās lietas arvien 
notiek par godu Jēzum, nevis mums.  

Svētā Gara darbs pāri visam ir ticība un 
mīlestība. Un Jēzus šīm divām pievieno mieru 
— tādu mieru, ko pasaule nevar dot, bet kas ir 
Svētā Gara auglis pie visiem, kas tic Jēzum !  
K.  F. Vislofs 



 

Gulētiešanas laiks bērniem ir īsts bēdu laiks. Neviens bērns nesaprot loģiku - iet gulēt, kad tevī vēl 
ir tik daudz enerģijas un dienai vēl tik daudz stundu. Mani bērni nav izņēmums. Vairākus gadus atpakaļ, 
pēc ilgām pūlēm un pierunāšanas, manas meitas beidzot bija savās gultiņās. Es ienācu istabā, lai iedotu 
viņām vakara bučiņu. Jaunākā meita bija vēl nomodā - jau miegaina, bet vēl nomodā. Pēc tam, kad iedevu 
viņai bučiņu, viņa atvēra savas pusaizmigušās actiņas un teica: ” Es nevaru sagaidīt, kad pamodīšos!” 
Ak, kas par attieksmi no maza bērna! Tā vienkāršā, nesabojātā vēlme dzīvot, ka nespēj sagaidīt rītdienu. 
Tā ir dzīves filozofija, kas saka: “spēlējies no visas sirds, smejies no visas sirds, un atstāj visas savas 
raizes Tēvam.” 
Tas ir neizsmeļama prieka avots, kas piepildīts ar mūžīgu ticības pavasari.  (Makss Lukado) 

* 
Līsti lejup kā lietus, mana mācība, un pili kā rasa, mana valoda, kā lietus uz zaļumu un lāses uz zāli! 
        (5. Mozus 32:2) 

* 
Katru gadu, pienākot pavasarim, mūsos, šķiet, atdzimst cerība. Tumšo un auksto ziemas laiku nomaina 
gaisma un silti saules glāsti. Ir vieglāk priecāties, kad apkārt viss plaukst, ir vieglāk elpot, kad gaiss ir 
ziedu pieliets. Katru gadu pavasaris atnāk ar tādu, kā sprādzienu, kad gribās saukt - lēnāk, neskrien tik ātri, 
ļauj man to izbaudīt, ļauj katru ziedošo koku un krūmu apskatīt. Šogad tas ir ļauts. Gan pasaulē valdošā 
situācija, gan laikapstākļi dod iespēju apstāties un baudīt. 
Arī mūsu ticībai var pienākt pavasaris. Arī mūsu cerība var uzdīgt. Ja tikai nepārstājam nākt Dieva priekšā 
un ļaujam Viņa mīlestībai mūsu ticību veldzēt, mūsu cerību sasildīt. 
Tad arī mums gribās ātrāk pamosties, lai ieraudzītu jauno ticības dienu, jauno pavasara rītu, kurā varam 
baudīt Dieva klātbūtni - katrā ziedā, katrā lietus lāsē. 

* 
Jo Viņš atmirdzēs kā skaista rīta ausma cauri mākoņu plīvuram un nāks pie mums kā lietus, kas veldzē 
zemi.        (Hozeja 6:3) 

* 
Gaidi, kad cerība atkal uzdīgs. Gaidi, kad tavas lūgšanas tiks atbildētas brīnumainos veidos. Aukstais 
gadalaiks nepaliek mūžīgi. Jau līst pavasara lietus.     (Sāra B. Bresnaka) 

* 
Jo redzi, ziema ir pagājusi, lietus ir mitējies, un lietus posms ir galīgi izbeidzies! Zemes virsu pārklāj 
puķes, klāt ir dziesmu laiks - pavasaris, un ūbeles balss jau dzirdama mūsu zemē. 
        (Augstā dziesma 2:11-12) 

* 
Tajā diena, kad Dievs radīja pavasari, Viņš radīja arī cerību. 
(Bernards Viljams)       M.Lamberte 365 iespējas 

 

 
 Muzikālās kalpošanas apvienības tikšanās reizē draudžu pārstāvji, sanākot kopā, dalījās ar savām 
tā brīža sajūtām:  

 "Esam attālināti fiziski, bet ne garīgi. Vēl jo vairāk izjūtam sirsnīgu ilgošanos pēc sadraudzības, 
pēc kopīgas Dieva slavēšanas klātienē. 

 Izbaudām doto iespēju, saņemot to kā svētību. Ir vairāk laika sev un ģimenei. 
 Būšanu baznīcā svētdienā uztveram kā zināmu izredzētību. Ir iespēja kalpot citiem ar mūziku arī 

caur internetu un TV(..)" 

MKA jaunumi: 
1) Baptistu koru dziesmu svētki tiek pārcelti uz 2021. gadu. 
2) Turpinām mācīties dziesmas no jau saņemtajiem nošu materiāliem. Tiek gatavoti arī balsu 

ieraksti, lai atvieglotu dziesmu mācīšanos. 
3) Reģionālās sadziedāšanās, kuras pārtrūka 14. martā Rīgā, tiks iespēju robežās atjaunotas pēc 

vasaras.  
 



 
 BPI Kalpošanas stratēģiskās attīstības centrs SĀC un LBDS piedāvā tiešsaistes konferences, lai 
kopā klausītos Dievā, mācītos un rastu radošus veidus, kā varam funkcionēt kā draudze un izdzīvot mūsu 
sūtību uz šīs zemes arī ārkārtas situācijas laikā. 

 Trešdiena, 6. maijs, 18:30-20:00 
Zoom platformas izmantošana, iespējas un 
izaicinājumi 
-   Apmācībām, Bībeles studijām, vebināriem, 
dievkalpojumiem; 
-   Praktiskās prasmes; 
-   Priekšrocības un trūkumi. 
Pieteikšanās līdz 1. maijam https://ej.uz/Zoom-
lietot   Varbūt vēl nav nokavēts, mēģināts nav 
zaudēts!  
 Vada: Igors Rautmanis 

 Ceturtdiena, 7. maijs, 18:30-20:30 
 Svētdienskola – pieredze un iespējas 
ārkārtas situācijas laikā 
Pieteikšanās līdz 1. maijam https://ej.uz/Zoom-
svetdienskolai         Ar varbūt vēl nav nokavēts!  
 Vada: Estere Roze 

 Trīs trešdienu vakari – 6., 13., 20. maijs 
18:00-20:00 
Māceklība draudzē “izkaisīšanas” 
laikā 
1. Māceklības būtība un principi 
2.Mācekļu veidošana “izkaisīšanas” 
periodā 
3. Draudzes struktūra un māceklības 
kultūra 

Pieteikšanās līdz 3. maijam https://ej.uz/Zoom-
macekliba   Šeit pēdējā iespēja!  
Vada: Dainis Pandars un Oskars Špickopfs  

 Četri pirmdienu vakari - 11., 18., 25. 
maijs un 1., 8. jūnijs 18:00-20:00 
Veselīgas komandas pamats 
Īpaši paredzēts draudžu padomēm un tām 
komandām, kas kalpo kopā vienā 
kalpošanā. Programma sastāv no piecu 
rīcību modeļa, kuru lieto, lai palīdzētu 
komandas dalībniekiem mācīties, kā 
strādāt kopā efektīgāk un efektīvāk un 
kļūt par saliedētāku komandu.  

Pieteikšanās līdz 5. maijam https://ej.uz/Zoom-
komanda 
 Vada: Daniels Godiņš 

 Sestdiena, 23. maijs 10:00-15:00 
Draudzes misija – paturamais un 
atmetamais pēc karantīnas 
Interaktīvs seminārs par draudzes misiju, 
kas iekļauj plašāku, Baltijas pieredzes 
kontekstu. Agri vai vēlu stingrais 
distancēšanās režīms samazināsies. Būs 
jāizdara izvēle. Kas no pirmskrīzes 
draudzes “normālās” dzīves nedrīkst 
atgriezties atpakaļ jaunajā situācijā? Ko 
noteikti gribam nākotnē paturēt?. 

Pieteikšanās līdz18.maijam 
 https://ej.uz/Zoom-misija 
 Vada: Pēteris Eisāns 

 
Plašāku informāciju varat meklēt LBDS mājas 

lapā 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sveicam dzimšanas dienā! 
6.05. - Linda Ķunķe  
9.05. - Ruta Šneidere 
9.05. - Marika Lāne 
14.05. - Inese Kātiņa 
14.05. - Dāvis Ziemelis 
16.05. - Dace Rele – 50 

 
18.05. - Zenta Svara 
25.05. - Silvija Rihlicka 
29.05. - Kristīne Jaunzeme 
30.05. - Ineta Kātiņa 
30.05. - Gunita Vašķe 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  Satikušies divi opīši cienījamos gados..  
  - Kā pret tevi izturas tavi bērni? 
  - Gandrīz kā pret Dievu. 
  - Tas ir - kā ??? 
  - Mani nemaz neklausa, 
 manus lūgumus nepilda, 
 bieži izskatās, ka es nemaz neeksistēju, 
 bet ja viņiem kaut ko savajag, tad uzreiz sauc 
mani. 

 
Paliekam aizlūgšanās viens par otru!   zentasvara50@inbox.lv 

Draudzes sludinātāja 
pieņemšanas laiks 

 
Otrdienās- 11:00 - 15:00 

(Ieeja no sētas puses) 

Labprāt pieņemšu arī jūsu 
telefonu zvanus. 
tel. 27503740 


