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Turam roku uz pulsa: par aktuālo sabiedrībai

Pārdomas Kristus dzimšanas svētkos
— Tuvojas Kristus dzimšanas
svētki, ko Madonas katoļu draudze šogad svinēs pilsētas kultūras
namā. Svētā Mise 24. decembrī
sāksies pulksten 16, uz to „zaļajā
režīmā” varēs ierasties pat 200
cilvēku (draudzes baznīcā tas ierobežojumu laikā būtu iespējams
apmēram piecpadsmit).
Kāda būs galvenā vēsts, ko
svētku kontekstā vēlas pateikt
draudzes prāvests priesteris
Māris Ozoliņš, to vaicāju garīdzniekam.
— Ir tik daudz iespēju nesvinēt Ziemassvētkus kā Dieva Dēla
piedzimšanas svētkus, un liela daļa
cilvēku tos arī svin kā noskaņu,
dāvanu, ģimenes svētkus, — aizdomājas priesteris Māris Ozoliņš.
— Tomēr Kristus dzimšanas svētki,
kurus svinam Baznīcā, ir Dieva Dēla
piedzimšanas svētki Betlēmē, kas
nes prieku uz zemes un mieru labas
gribas cilvēkiem. Tie ir mūsu pestīšanas svētki, cilvēces atbrīvošanas
svētki no grēka, lāsta un ļaunuma
jūga, svētki, kuros varam justies
Dieva pieņemti, mīlēti, satikti, gribēti, atzīti, apmeklēti. Šajos svētkos
domājam par Dieva Dēlu, kurš
kļūst cilvēks, nāk mūsu vidū un
kļūst tuvs visiem. Dievs Betlēmes
Bērnā atklāj savu mīlestību.
— Bībeles atklāsme ir sarežģīta, tomēr tā centrēta uz
pašu svarīgāko jautājumu, kā
mēs katrs varam iepazīt Dieva
absolūto realitāti. Ko šai ziņā
var vēstīt priesteris?
— Kā mēs varam iepazīt Dievu?
Šis jautājums skan cauri gadsimtiem, tas mostas katra cilvēka sirds
tumsā. Šis jautājums ir plašāks
nekā Bībeles atklāsme. Mēs pazīstam arī citas reliģijas, kuras vienā
vai otrā veidā caur saviem adeptiem
uzdod jautājumu par Dievu, kā
varam Viņu pazīt. Vaicājums par
Dieva eksistenci vienmēr dzimst
neziņas tumsā, bet tas var kļūt par
mirkli, kad sākas pacelšanās no
„grīdas loģikas”, uz kuras stabili
stāvam (vai liekas, ka stāvam). Ja
cilvēks patiesi meklē Dievu, tad
kristīgajai atklāsmei viņam noteikti būs ko teikt. Nevis ko dot, bet
drīzāk jau — iepazīstināt ar Kādu.
— Evaņģēlijs saka: „Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie
Dieva, un Vārds bija Dievs, Viss
ir radīts caur Viņu, Viņā bija
dzīvība…”
Šī atklāsme ir dota, lai atbildētu
uz jautājumu, kas ir Dievs, un atklātu, kāpēc cilvēks mājo neziņas
tumsā. Šīs atklāsmes saņemšanas
brīdī vēršamies pie Dieva, lai
tuvotos Viņa sirds noslēpumam,

Madonas, Cesvaines, Lubānas katoļu draudžu prāvests Māris Ozoliņš.
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Ziemassvētkus piedzīvojam kā gaismas
svētkus, tās gaismas, kas iespīd tumsā.
Tumsa ir simbols noslēpuma dziļumam,
kas apslēpts Dievā.

no laika struktūru. Mēs pārejam no
viena mirkļa citā un to saucam par
dzīvi. Šajā laika upes plūdumā, kas
ir kā Dieva sirdspuksti, mēs sākam
tuvoties Viņam, un mūsos sāk
dzimt gaisma, Dievs kļūst mūsos
par gaismu, un mūsos sāk īstenoties Ziemassvētku brīnums. Dieva
Vārds, saglabājot sevī noslēpuma
pilnību, kas ir Tēva klēpī, pasaka
mums caur gaismu to, kas mēs
esam un kurp dodamies. Bet šajā
ceļā mēs vairs neesam vieni, ar
mums ir Dieva Dēls, kas ir dzimis.
Brāļi un māsas, lai Dievs pats šajos
Kristus Dzimšanas svētkos mums
atklāj no jauna savu gaismu, dzīvību, kas ir visu cilvēku Gaisma!
— Jau ilgāku laiku Madonas
katoļu draudze cenšas atjaunot
savu dievnamu. Kādā posmā
pavirzījies projekta izstrādes
darbs, kura rezultāts ļaus daudzām paaudzēm savu baznīcu
redzēt kā ērtu un pieejamu
lūgšanu vietu?
— Domāju, ka, tāpat kā kultūras dzīve, arī ticīgo konfesiju
darbs iedzīvotājiem sniedz garīgu
un psiholoģisku stiprinājumu
visās dzīves grūtībās. Lai Madona
attīstītos kā iekļaujoša vide visiem
cilvēkiem, baznīcu klātbūtne ir
būtiski nepieciešama. Tā ļauj
saglabāt iedzīvotāju tradīcijas un

tomēr nepārsteigsimies savos
spriedumos. Mēs netiekam vadīti
Dieva sirdī kā bilžu grāmatā, kurā
viss ir acīmredzams un nekas cits
nav jādara, kā tikai redzētais jāizskaidro. Mēs tiekam vadīti Dieva
noslēpumā kā caur tumsu. Dievā
pašā, Viņa sirdī ir apslēpts Vārds,
iekšējs Vārds, un šis Vārds sāk izpausties Betlēmē, tas kļūst miesa
pazemojoties. Vārds, kura būtību
mēs nezinām. Šajā Vārdā dalīsimies
Dievā un nepazīsim to visā pilnībā
arī tad, kad tiksim pagodināti, kā to
saka apustulis Jānis: „Kad redzēsim
Viņu, kāds Viņš ir.”
Kad apustulis Jānis runā par
Vārdu, viņš nekavējoties saka:
„Caur viņu viss ir radīts”, tas nozīmē, ka Dieva noslēpumā eksistē
visas lietas. Šie vārdi liek nojaust,
kāpēc tik krēslā tīts ir cilvēka paša
dzīves noslēpums, un vienlaikus
tā ir atbilde uz jautājumu, kas mēs
esam. Bieži cilvēka dzīve ir kā biezs
stikls, un mēs pret to sitamies kā

bite, kas meklē izeju no telpas,
kurā nezin kā nokļuvusi. Tas tāpēc,
ka realitāte, kuru gribam atklāt, nav
ideja, ko esam radījuši vai varētu
radīt paši. Bet Dievā, pateicoties
atklāsmei, mūsos var atskanēt šis
Vārds, kas ir dots, lai pateiktu, kas
ir Dievs, pateiktu no Viņa pilnības
dziļuma, no tā, kas Viņš patiesībā
ir, lai izteiktu Dievu, bet to pateiktu
no augstumiem, no Dieva paša,
nevis no mācību grāmatas skolā,
kas it kā izskaidro visu.
— Jautājumi par Dievu ikvienam dzimst viņa iekšējā telpā.
Tie ir ļoti konkrēti: no kurienes
mēs nākam, kas ir mūsu dzīves
pamatā, kādi ir dzīves mērķi.
— Šie jautājumi var cilvēku vadīt, lai mēs ieietu Trīsvienīgā Dieva
komūnijā. Evaņģēlists Jānis uzsver:
„Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija
cilvēku gaisma.” Dzīvība nozīmē
komūniju, kādu pāreju, strāvojumu, kurā cilvēks pāriet no viena
mirkļa uz citu, atklājot noslēpumai-

vērtību sistēmu, kas ne vienmēr ir
neapdomīgi „jāaizņemas”, sekojot
jaunām domāšanas modes vēsmām.
Ļoti ceram, ka Madonas katoļu
baznīca, kas celta Bokumkalnā,
stāvēs gadsimtiem ilgi un atgādinās
ikvienam par ticību Dievam. Dieva
iedibinātos tikumus — ticību, cerību, mīlestību — šejienes ļaudis
izsenis ir kopuši un cauri laikiem
saglabājuši.
Kā pagaidu būvei 1934. gadā
celtajai Madonas Kristus Karaļa
Romas katoļu baznīcai ļoti nepieciešama pārbūve, un draudze ziedo
šim mērķim, aicinot arī sabiedrību
atsaukties labdarībai. Šobrīd ar
Madonas iedzīvotāju atbalstu esam
izstrādājuši ēkas pārbūves projektu,
kas jau ir apstiprināts Madonas novada būvvaldē. Saskaņotā projekta
dokumentācija ļaus plānot tuvākos būvniecības darbus: izvēlēties
būvniekus un būvuzraugu, kā arī
uzsākt reālus būvniecības darbus.
Šī mērķa sasniegšanai un projekta
realizēšanai turpinām vākt ziedojumus. Ziedot iespējams uz draudzes
kontu LV19UNLA0095132107450,
naudu pārskaitot ar norādi „Baznīcas pārbūvei”.
— Madonas draudze šoruden
pēc pārtraukuma uzsāka Alfa
kursu, saprotot, ka cilvēkiem
jāpiedāvā iespēja iepazīt kristietības pamatus.
— Alfa kurss notiek tiešsaistes
formā, nedēļas nogali aizvadītajās
brīvdienās „zaļajā režīmā” pieredzējām klātienē. Jau labu laiku dzīvojam citādākos apstākļos, kas nereti
rosina uzdot nopietnākus dzīves
jautājumus, par kuriem ikdienā nerunājam, jo, iespējams, apkārtējie
nesapratīs vai šie jautājumi kādam
šķitīs muļķīgi. Ko iesākt ar bailēm?
Kur atrast mieru? Kāpēc pasaulē ir
slimības un cilvēki mirst? Vai šai
dzīvei ir turpinājums? Alfa kurss ir
iespēja kopā ar draudzi un priesteri
meklēt atbildes uz šiem lielajiem
dzīves jautājumiem, brīvā, draudzīgā atmosfērā iepazīt kristīgo ticību,
sagatavoties kristībām vai laulībām.
No iespējamām aktivitātēm
šobrīd draudzē darbojas arī svētdienas skola, ik mēnesi klajā nāk
Madonas dekanāta avīze, draudzes
dievkalpojumus svētdienās ir iespēja dzirdēt tiešsaistē sociālajos
tīklos, kur muzikālo skanējumu
liturģijas laikā nodrošina koris.
Desmito gadu Madonas centrā darbojas lūgšanu kapela, kurā novada
kristieši dienu un nakti kopīgi uztur
nepārtrauktu lūgšanu ķēdi. Diennakts adorācijas kapela vēl pieejama tikai Rīgā, taču kā ekumenisma
piemērs tā ir vienīgā Latvijā un arī
pasaulē.
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“Dzīve nebeidzas tikai ar kapu, mums paredzēta mūžība”
Misionārs
no Polijas,
priesteris
Pāvils
Kamola:
— Ja skatāmies uz
sabiedrību
kopumā, kas
Latvijā, salīdzinot ar Poliju, kristietības kontekstā ir salīdzinoši mazskaitlīga, gribu uzsvērt, ka kristiešus,
pirmkārt, raksturo lielāks godīgums.
Bieži esmu dzirdējis liecības, kur cilvēks par savu darbavietu komentē,
ka ir mierā gan ar algu, gan statusu,
kur pārējie to apšauba un dažkārt

pat saceļas. Ticība kristiešiem sabiedrību palīdz piedzīvot mierīgāk
un uz savu darbavietu, dzīvesvietu
raudzīties ar lielāku prieku. Cilvēks
izkopj paļāvības un miera tikumu, jo
zina, ka algas lielums vai viņa darbs
notiek Dieva priekšā un, ja vajadzēs,
Dievs piedāvās arī ko citu.
Ticīgie daudz plašāk pieņem un
praktizē draudzību, jo caur dažādām grupām cits citam kļūst tuvāki.
To dzirdu, piemēram, no liecībām
pēc vakara Rožukroņa, kur meet
saitē lūdzas pat viens otram sveši
cilvēki no dažādām Latvijas vietām
un pēc tam saka — mēs jūtamies kā
viena ģimene. Kristieši caur ikdienas
sinodālo ceļu cits citam ir tuvāki.

Pieminēšu svētceļojuma fenomenu,
kas cilvēkus satuvina vēl vairāk. Tas
nav laju pasākums, nav koncerts vai
izrāde, uz kuru atnākt paskatīties.
Svētceļojums ir pilns dažādām dzīves izpausmēm — ir iešana, lūgšana,
sarunas, kopīga nakšņošana, ēšana,
arī ciešanas — viss satuvina. Tur, kur
cilvēki cenšas sastapties ar Dievu —
dievkalpojumos, dažāda veida
lūgšanās un slavēšanās, notiek pārdabisks fenomens, kur pats Dievs
darbojas, strādā Viņa žēlastība,
tāpēc jau savstarpējā sadarbība un
draudzība ir tik spēcīga.
Vēl gribu uzsvērt cilvēciskās vērtības, sākot ar izbrīnu un pateicību
par dzīvību. Ticība izgaismo, ka esam

apdāvināti, esam radīti, varējām nebūt, bet Dievs to gribēja. Kristiešu
ģimenes ir atvērtas dzīvībai. Sabiedrībā nereti dzirdams uztraukums par
nākotni — kurš strādās, kurš maksās
nodokļus valstij, bet te ir norāde —
ticība atver dzīvībai, un dzīvība pēc
laika visur ir redzama.
Svarīga arī bērnu, jauniešu,
pieaugušo attīstība un izglītība. Kā
zināms, skolas savulaik tika veidotas
pie ordeņiem, un tā bija gadsimtiem ilgi.
Gribu akcentēt arī sociālo palīdzību. Klostermāsas un brāļi, vairāki
laji kalpo slimnīcās, cietumos, viņi
redz cilvēkus, kuri cieš, un steidzas
palīdzēt. Arī man kalpošana pan-

sionātos nav tik priecīga, augsta
lidojuma kalpošana, bet ierasties,
tur būt, palūgties un parunāties ar
cietējiem ir ļoti svarīgi. Tā ir sirds
motivācija Dieva dēļ — ticībā kalpot
nabagiem, slimajiem, atkarīgajiem.
Visbeidzot gribu pakavēties pie
tā, ko saucam par Evaņģēlija gaismu.
Mēs dzīvojam ne tikai sev, dzīvojam arī
otram cilvēkam, mīlestībai, draudzībai, un dzīve nebeidzas tikai ar kapu,
mums paredzēta mūžība. Pasaule to
neskaidro, tā teiks — cel māju, vairo
bagātību, pēc tam būs zārks un nežēlīgs kaps. Ticība apstiprina ko citu —
vajag celt māju, iedibināt ģimeni, ienest vērtības sabiedrībā, bet aiz kapa
ir mūžīgā dzīve, tur Dievs mūs gaida.
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„Šis laiks ir liels izaicinājums”
Ērgļu, Vestienas un Bērzaunes
evaņģēliski luteriskajās draudzēs
kalpo mācītājs Ivars Cišs.
Vaicāts, kādā veidā draudzes
šobrīd turpina attīstīties un meklēt
Dievu, mācītājs atbild: — Saskaņā
ar Rakstos iekļauto Jēkaba vēstuli,
patiesa Dieva kalpošana ir palīdzēt
atraitnēm un bāreņiem viņu nedienās, sevi pasargāt no pasaules
neaptraipītu. Šajā steidzīgajā laikā
mēs bieži aizmirstam sev līdzās
dzīvojošos ļaudis, bet ilgstoša vientulība ļoti nomāc — to var sadzirdēt
no daudziem dzīvesstāstiem. Citam
nav bērnu, citam bērni dzīvo tālu,
atbraukt nevar, dažs pat vispār neliekas zinis par vecākiem, dienas un
gadi paiet vientulībā un skumjās.
Tādus cilvēkus mēs — draudze —
cenšamies iepriecināt, cik to ļauj
laiks un resursi. Apmeklējam vecos
un vientuļos, sveicam jubilejās,
sarūpējam dāvanas Ziemassvētkos. Piemēram, pērn sadarbībā ar
„Charity Bank” izdevās daudziem
Vestienas ļaudīm sagādāt Ziemassvētkos augļus. Skolas bērniem
organizējam dāvanas no „Samaritan purse”.
Taču šis laiks ir liels izaicinājums — organizēt pasākumus
nedrīkst un arī ciemos doties
nedrīkst. Attīstīšanās? Nudien cerības neloloju, jo, vecajiem ļaudīm

Vestienas skolotāja. Mājas svētbrīdis kādos Ziemassvētkos. Diakonijas
projekta ietvaros tika apmeklētas vairāk nekā 60 ģimenes.
aizejot, nāk paaudze, kas ticību saprot citādi. Man nav redzējuma, kā
draudzes izskatīsies pēc, teiksim,
desmit gadiem, taču par to daudz
nedomāju, jo ne jau es, bet Svētais
Gars ceļ Baznīcu, un šie divtūkstoš
gadi ir parādījuši, ka tas tiek darīts
perfekti. Vērojams, ka šajā laikā
notiek „polarizācija” — cilvēki,
kuriem ir bijis dvēseles atpestīšanas
piedzīvojums, meklē Dieva tuvumu

„Dieva acīs mēs
esam vērtīgi”

tik intensīvi kā nekad.
Dievkalpojums evaņģēliskajās
draudzēs ir draudzes pulcēšanās
ap Dieva vārdu un Kunga mielastu.
Kā iespējams dievkalpojums, ja nedrīkst pulcēties? Cits jautājums —
kā ir no morālā aspekta — bez sertifikāta neļaut piedalīties dievkalpojumā? Man šie ir ļoti smagi jautājumi. Arī par to Bībele brīdina —
nolādēts, kas Dieva darbu dara

pavirši. Kopā ar draudzēm esam
nolēmuši dievkalpojumus ārkārtējās situācijas laikā nesvinēt. Šo laiku
aicinu pavadīt mācoties. Kādi manu
draudžu locekļi padziļināti studē
Bībeli. Tas ir ļoti vērtīgi. Reiz kāds
cilvēks rūpīgi klausījās, ko Jēzus
saka. Jēzus, to ievērojis, teica: „Šo
tev neviens neatņems.” Ap mums ir
ļoti daudz visa kā, bet nāves dienā
tas viss taps paņemts nost. Citādi
tas ir ar Jēzus vārdiem — tie būs
mūsu daļa mūžīgi. Tas, ka ar nāvi
viss beidzas, ir liela alošanās.
— Man ļoti patīk vēsture, —
turpina Ivars Cišs. — No tās mācos,
ka mūsu tauta vēl pirms dažiem
gadsimtiem bija vergu stāvoklī, latviešus varēja pirkt, pārdot, iemainīt
pret zirgu... Bet tad ar pārcilvēcīgu
darbu ļaudis izpirka zemi un mājas
un veidoja skolas un biedrības, un
uzcēla mums valsti — Latviju. Taču,
paaudzēm mainoties, iezīmējās
degradācijas pazīmes — ideālu trūkums un arī morāles pagrimums,
kas kļuva par auglīgu vidi bezdievju
propagandai. Latvija Staļinam bija
viegls kumoss, bet Somija — kauls,
kas iesprūda rīklē. Tam taču ir iemesls, vai ne?
Kā es redzu, šodien situācija
ir līdzīga. Paaudze, kura izcīnīja
Latvijai brīvību, aiziet. Vai mums —
šodien Latvijā dzīvojošajiem — ir
tautu vienojoši ideāli? Gluži kā

„Nemitīgi jāaudzina
jauna maiņa”

Daniela grāmatas pravietojumā par
laiku beigām — cilvēki būs sajaukušies, bet kopības nebūs. Un kā ar
morāli — vai nav tā, ka lepojamies
ar to, par ko būtu jākaunas? Piedevām mani pārsteidz, cik lielā mērā
vērojama tā saucamā „smadzeņu
skalošana” jeb sabiedrības domas
ietekmēšana ar informāciju.
Pārsteidz, ka tiek ignorēti morālie jautājumi. Minēšu piemēru.
Esmu saistīts ar speciālo izglītību.
Kāda ārzemju vēstniecība organizēja semināru par darbu ar cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām. Kā viens no
jautājumiem bija — vai cilvēkiem
invalīdiem drīkst būt bērni? Atbildes skanēja dažādas, piemēram,
ka tādējādi sabiedrība „ražos”
invalīdus, tāpēc šādi cilvēki būtu
sterilizējami. Tad es teicu — ar kādām morālām tiesībām tu, cilvēk,
noteiksi, vai otrs drīkst vai nedrīkst
turpināt dzimumu? Kā drīkst, piemēram, inteliģence noteikt citas
sociālās grupas tiesības? Re, Hitlera
idejas dzīvo!
Esmu lasījis, ka ir metodes, kā
tikai ar informāciju un naudas plūsmu dažu gadu laikā var sagraut ikvienu valsti. Tieši tas tagad notiek.
Kristus dzimšanas svētkos mācītājs Ivars Cišs aicina: — Saposīsim
savu sirdi! Atstāsimies no katras
netaisnības! Pestītājs jau nāk, un
eņģeļi un svētie — līdz ar Viņu!

Būt par Jēzus rokām
un kājām

Reinis Bikše, evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs:

Madonas baptistu draudzes vecais Diks Bortņikovs:

Septītās dienas adventistu draudzes mācītājs Agris Bērziņš:

— Sešus gadus kalpoju Lubānas un Cesvaines draudzēs, septembrī tiku pārcelts uz Rīgu. Domājot par kristiešu pienesumu sabiedrībai, pirmkārt, jāmin pārvērtība,
ko Dievs pats veic pie mums. Kristiešu sirdis piedzīvo
Dieva mīlestību, un tas izmaina attieksmi, kā izdzīvojam
savu ikdienu. Bībelē daudzos notikumos var lasīt, ka Dievs
pieskaras cilvēku sirdīm, un viņi sāk citādāk ieraudzīt
ikdienas situācijas. Pamana kādu, kam palīdzēt; redz, kur
nesadusmoties, kur būt laipnākam, kur būt pacietīgākam
vai panest kādu smagumu. Tas ir izmainītas sirds noslēpums, no kā izriet viss pārējais. Vecajā Derībā ir brīnišķīgs
stāsts par Danielu, kuru ķēniņš aicina izskaidrot rakstīto
uz sienas. Viens no skaidrojumiem ir, ka mēs, kristieši,
pasaulē esam kā šis Dieva rakstītais. Viņš raksta mūsu
sirdīs, un mēs rakstām stāstu ap sevi. Tas ir nepieciešams
sevišķi mūsdienās, kad dzirdam par pusaudžiem, kuri jau
no desmit gadu vecuma sāk lietot narkotikas, jo šādas
apreibinošās vielas pasaule piedāvā. Tam iepretim nesam
vēsti par cerību, piepildījumu, kas glābj no visa, kas ved
prom no patiesības.
Esot Lubānā un Cesvainē, ar draudzi devāmies uz
pansionātiem un aprūpes centriem, tā bija iespēja apstāties, lai ieraudzītu un kalpotu tuvākajam. Tiem, kas ir
mazāki, kas ir neievēroti vai ne tik daudz ievēroti. Kaut
viena saruna, ieklausīšanās, iedziļināšanās otra pasaulē.
Ir teiciens, ka draudze visstiprākā ir tad, kad tā kalpo. Tas
ir draudzes temperatūras rādītājs. Ja kalpot aizmirstam,
jājautā, vai mūsu sirdis ir izmainītas, vai esam piedzīvojuši
Dieva mīlestību? Tur, kur esam, svarīgi nest vēsti par Jēzu
Kristu, mūsu Glābēju, iepazīstināt ar Viņu.
Atskatoties uz kalpojumu Lubānā, gandarījums ir
arī par to, ka baznīcai izdevās nomainīt jumtu. Tas bija
Dieva darbs, kurā līdzdarbojāmies. Projektu rakstīšana,
apliecinājumu dabūšana, dokumentu kārtošana — Dievs
deva brīnišķīgus cilvēkus, ar kuriem kopā to paveicām.
Pieteicās ziedotāji, mums izdevās.
Ļoti svarīga lieta šai laikā, kurā dzīvojam, ir tas, ka
mums ir noteikta mēraukla, stingrs pamats, uz kā būvēt
savu dzīvi. Kristīgajai Baznīcai tā ir Bībele, pēc kuras veikt
izvēles, saprast, kādas vērtības katram nāk par labu.
Tuvojošajos Kristus dzimšanas svētkos ikvienam vēlu
pravieša Mihas grāmatā teikto, kur Dievs savai izredzētajai
tautai saka: „Redzi, Betlēme, kas esi vissīkākā, — no tevis
nāks Glābējs, Pestītājs.” Tas ir brīnišķīgs atgādinājums, ka,
pat ja mēs pasaules vai savas ikdienas kontekstā jūtamies
maziņi, vērts sadzirdēt, ko par mums saka Dievs. Ja sirdī
piedzimst ticība Kristum, tad neesam vairs mazi, Dieva
acīs esam vērtīgi un lieli.

— Mācītājs Pēteris Eisāns mūsu draudzi izglīto teoloģiski, bet praktiski draudze dažādos veidos ir aktīva arī pati.
Šobrīd apzinām maznodrošinātos cilvēkus, aicinām viņus
pieteikties uz pārtikas paku saņemšanu. Ziemassvētku laikā
plānojam izdalīt 350 pārtikas pakas, šo palīdzību sniedzam
visā Madonas novadā gan ticīgiem, gan neticīgiem — visiem,
kam nepieciešams. Līdzīgi esam darbojušies jau vairāk nekā
desmit gadu, izdalot vienā reizē pat līdz 700 pārtikas paku.
Dažkārt esam varējuši cilvēkiem palīdzēt arī ar segām.
Sadarbojamies ar draudzi Holandē, viņi nodrošina finansējumu, mēs vietējos veikalos pērkam produktus un 20 eiro
vērtībā komplektējam pārtikas pakas. Palīdzam ikvienam, kas
dod ziņu par šādu nepieciešamību. Pakas izvadāsim janvārī,
šai darbā palīdzēs draudzes jaunieši.
Liels atbalsts Madonas baptistu draudzei ir nometņu
vieta „Ērgļa spārni”, kas atrodas starp bieziem mežiem un
aitu ganībām, ļoti klusā un skaistā vietā netālu no Ērgļiem.
Tur regulāri organizējam aktīvu brīvā laika pavadīšanu bērniem un jauniešiem. Tā ir arī laba kalpošanas vieta draudzes
pārstāvjiem. Aizvadītajā vasarā nometne notika ierobežotā
skaitā, parasti mūsu nometnēs ik gadu piedalās līdz 400
dalībniekiem, šogad — ap 200 bērnu. Kovida ierobežojumu
dēļ „Ērgļa spārnos” nācās atcelt rudenī ieplānoto nometni.
Draudzē ir visu paaudžu cilvēki. Klātienē tiekamies ap
12—15 pārstāvju, cik telpā atļauj epidemioloģiskās drošības noteikumi. Zūmos uz nodarbībām esam ap 30 cilvēku.
Attālināti notiek Bībeles studijas pieaugušajiem, jauniešiem
un senioriem, svētdienā arī dievkalpojums rit tiešsaistē.
Ziemassvētkos draudzei būs četri dievkalpojumi, lai
lielākā daļa draudzes locekļu var atnākt uz tiem klātienē.
Tos vadīs mācītājs Pēteris Eisāns.
Ar jauniešiem ikdienā vairāk strādā Intars Jesers, viņš
vada Bībeles studijas, ir uzsākta „Exodus” programma, kas ir
Evaņģēlija pamatkurss. Programmas noslēgumā jauniešiem
būs iespēja braukt misijā, un šoreiz plānots, ka pavasarī
piedāvāsim iespēju doties uz Holandi. Bez tam ceturtdienās
tie, kam tas aktuāli, var pieslēgties atveseļošanās programmai
„Īsta brīvība”, kas domāta atkarībās nonākušajiem. Programmu vada un ar dalībniekiem strādā mācītājs Jānis Stankevičs.
Viņš reizi mēnesī iesaistās arī zupas virtuves darbos Madonā.
Jaunieši, kas vēlas garīgi izaugt, piedalās slavēšanās,
dažādos kalpojumos. Protams, nepārtraukti jāaudzina jauna
maiņa. Es pats kalpošanas darbā esmu piecpadsmito gadu,
jau daudz izlaidumu esmu pieredzējis, bet Dievs dod, ka nāk
atkal jauni cilvēki un vēlas būt draudzē, iesaistās visā, kas
labs. Mūsu lepnums ir nometņu vieta „Ērgļa spārni”, kas ir
populāra visā novadā un pat Latvijas mērogā.

— Draudze turpina darboties, un prieks par tiem, kas
tieši pēdējo divu gadu laikā ir piedzīvojuši garīgu izaugsmi,
jaunu ticības prieku. Sastopoties ar izaicinājumiem, problēmām un neveselību, vēl vairāk apzināmies — cik labi ir pazīt
Dievu, Kuram visu var uzticēt un Kurš tik īpaši atbild uz sirds
lūgšanām! Novērtējam nepieciešamību pēc ikdienas kopīgām
lūgšanām, kad ik vakaru attālināti (caur telefonkonferences
zvanu) savienojamies, lai lūgtu viens par otru, savu pilsētu,
mediķiem, vadītājiem un cilvēkiem dažādās vajadzībās.
Tā kā dievkalpojuma telpas Madonas un Ērgļu draudzēs
ir nelielas un klātienē drīkst pulcēties pavisam nedaudzi,
lielākā daļa ticīgo iknedēļas dievkalpojumus un Bībeles izpēti
notur digitālajā vidē. Esam pateicīgi par idejām no Debesu
pagalmiem, kā šajā laikā, nepārkāpjot epidemioloģiskos drošības noteikumus, draudze var turpināt būt par Jēzus rokām
un kājām. Liekas, ka vientuļš nejūtas neviens, jo tieši šobrīd
ir iespēja cept maizi vai cepumus, zīmēt kartītes vai rakstīt
apsveikumus, saiņot dāvanas, organizēt to izdalīšanu, lūgt
par tiem, kuri tās saņems, un pašiem caur to tapt svētītiem.
Kovida laiks ir ļāvis daudz praktiskāk iejusties cilvēku
vajadzībās — būt par atbalstu tiem, kuri iet cauri saslimšanai;
sagādāt nepieciešamo tiem, kuri nedrīkst kādu laiku atstāt mājas; pagatavot kādu recepti no dabas ārstniecības līdzekļiem,
aiznest to pie slimnieku namdurvīm; regulāri uzturēt kontaktu
ar tiem, kuri slimo, apjautāties par pašsajūtu, cenšoties kopīgi
saprast, kad noteikti nepieciešams ģimenes ārsta atbalsts;
mierināt un kopīgi lūgt Dievu.
Ir apritējis gads, kopš draudze katru sestdienu vada „Atklājumu stundu”, kā mērķi paturot rūpes par katra dalībnieka
fizisko un garīgo veselību. Nedēļas laikā notiek pašmācības
process caur receptēm, kuras cenšamies nosūtīt, kā arī audio
un video materiāliem. Vienas lietas gan ļoti pietrūkst — kopīgās degustācijas.
Tikko pabeidzām kursu „Dabas ārstniecības līdzekļi no
Dieva aptiekas”, svētku gaisotnē uzsāksim jaunu veselības
kursu „Stresa vadība”, kurā aplūkosim stresa saistību ar imunitāti; atveseļošanās pamatus pēc smagiem dzīves triecieniem;
aplūkosim, kā virzīties no trauksmes uz miera ostu; kā uzlabot
savu emocionālo inteliģenci.
Ziemassvētkos ikvienam cilvēkam no sirds dziļumiem
novēlam pateikties Dievam par Dāvanu — Glābēju — un
apņemties iedraudzēties un saglabāt mieru ar Viņu, no kā
nāk labums!
Atvērumu sagatavoja INESE ELSIņA
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