
Draudze ārkārtas situācijā 2020

Kas no dzirdētā šķiet svarīgs un noderīgs manā kontekstā?
Grupu atbildes

 Turpināt uzmeklēt tos, kas neaktīvi, aprūpēt fiziski un garīgi.

 Svarīgs ir personiskais moments - zvans, ziņa, saruna. Bez personiskā kontakta 
informācijas lavīna ir neefektīva. 

 Apzvanīt cilvēkus, uzklausīt viņus, iesākto sarunu vienmēr pabeigt! Dot cilvēkiem 
iespēju piedzīvot, ka viņi mums ir svarīgi.

 Resursu apvienošana un dalīšanās, jo mazām draudzēm ir grūtāk kvalitatīvi 
nodrošināt dievkalpojumu u.c.

  Sadarbība starp draudzēm. Tikt pāri sajūtai, ka ir jākopē kāda cita draudze. 
Mācītājiem tagad ir daudz vienkāršāk ‘viesoties’ citās draudzēs.

 Nevajag katrai draudzītei profesionālus teologus un operatorus. Citu draudžu vai 
organizāciju sagatavotos video (sprediķus, Alfa materiālus, svētdienskolas video, 
laulību kursu) uztvert kā materiālu, kuru pasniegt tālāk. Kāda šī pasniegšana varētu 
būt? Jāapmāca draudžu vadītāji, kalpotāji, mācītāji, lai viņi ir kā vienojošais posms, 
kas piezvana, ielūdz, pārrunā, varbūt “zoom” vidē diskutē par kopīgi noskatīto 
materiālu.

 Tā kā cilvēki daudz dzīvo ekrāna pasaulē un sociālajos tīklos, ir iespēja mācīt draudzi,
kā izturēties sociālajos tīklos, kā būt lojālam savas draudzes loceklim, kurš nevandās 
par “zviedru galdu”.

 Uz vajadzībām balstīti kursi - šobrīd īpaši aktuāli varētu būt: finanses, laulība, bērnu 
audzināšana. Tās ir labas iespējas.

 Apmācīt un sagatavot cilvēkus, kā KLAUSĪTIES: Kā saklausīt cilvēku patiesās 
vajadzības un atpazīt situācijas, kurās jāmudina vērsties pie speciālista (terapeits, soc. 
darbinieks, laulību konsultants, u.c.)

 Aicināt cilvēkus noskatīties kādu uzrunu, pievienoties grupai.

 Taisīt “meistarklases” (ēdiena gatavošana, amatniecība, u.c.), beigās var uzzināt par 
lūgšanu vajadzībām un aizlūgt. Tā var iesaistīt neticīgos ģimenes locekļus.

 BGI MISSIO Youtube kanālā - sarunas par misiju, Evaņģēliju un aicinājumu.

 Personīgais piemērs: čakli strādā, esi atbalstošs, draudzīgs, godīgs priekos un 
uztraukumos.



 Iesaistīt vairāk cilvēku no draudzes interaktīvā saziņā tiešsaistes platformās. Radīt 
neatkarīgas vides, uz kurām aicināt nekristiešus.

 Sagatavot “īso sarunu paku”, kurā ir pāris jautājumi, kurus ir vērtīgi uzdot šajā laikā: 
kā iet praktiski, kā iet garīgi, kā veicināt iesaistīšanos un attiecības ar Dievu?

 Neaizpildīt iepriekšējo aktivitāšu laiku ar kaut ko citu, bet tajā nodrošināt darbošanos 
- piemēram, kora mēģinājumus.

 Ņemot vērā savas draudzes kontekstu, meklēt personīgo kontaktu, neuztraucoties, ja 
nevari izdarīt to pašu, ko citi. Durvis uz cilvēku sirdīm ir atvērtas Dievam, un nav 
jāmēģina tās izveidot pēc vienas “šnites”.
 

 Neskriet līdzi informācijas pārbagātībai, lai paši sevi nenoslīcinām.

 Ieraudzīt otra cilvēka vajadzību un reaģēt atbilstoši tai. Atrast laiku ne tikai sarunas 
uzsākšanai, bet arī pabeigšanai.


