
Glābējsilīte
Pirms kāda laika plašsaziņas līdzekļos parādījās 
informācija, ka arī Jelgavā tiks izveidota Glābējsilīte jeb 
Baby Box. Glābējsilīte ir projekts bērnu dzīvības 
saglabāšanai. Paredzēta bērniem, kuri nav gribēti, nav 
gaidīti un nav mīlēti. Pateicoties tai, bērni netiek 
nogalināti abortā, pamesti vārtrūmē vai kāpņu telpā, 
iemesti atkritumu kastē vai vienkārši atstāti uz baznīcas 
durvju sliekšņa.

Jūs varbūt jautāsiet, kāds sakars Glābējsilītei ar vēsti, ko 
vēlamies dzirdēt šajos svētkos? Lūkas evaņģēlijā 2:7 ir 
rakstīts: „Un viņai piedzima pirmdzimtais Dēls, un viņa To 
ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija vietas tai mājoklī”. 
Arī dziesmā „Klusa nakts, svēta nakts” mēs dziedam, ka 
Glābējs silītē dus. Glābējs silītē – Glābējsilītē. Veidojas 
vārdu spēle. Taču Kristus šai silītei piešķir pavisam jaunu 
nozīmi. Jā, Viņš gulēja silē nevarīgs kā jebkurš tikko 
piedzimis bērns, bet jau tobrīd Viņš bija Dievs, mūsu 
Glābējs, kurš izvēlējies piedzimt šajā silītē. Vecāki savu 
jaundzimušo mīlēja, taču ne pasaule. Bībelē lasām: „Viņš 
nāca pie savējiem, bet tie Viņu neuzņēma. Bet, cik Viņu uzņēma, 
tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa 
Vārdam” (Jāņa ev. 1:11-12). Patiesībā šodien mums katram 
nepieciešams atrasties šajā Glābējsilītē. Tad Viņš steigsies 
pie tevis, aprūpēs, ņems adopcijā, dodot jaunu vārdu. Viņš 
dos iespēju tev dzīvot mūžīgi. Tad arī Debesīs eņģeļu kori 
priecāsies par tevi, tāpat kā tie priecājās paziņot ganiem 
labo vēsti: „Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, 
kas visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida 
pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs” (Lūkas ev. 2:10).
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Mans 2013. gads
Mans Kungs, Tu pilnām rokām zelta vārpu
Pār mani noliecies un ļauji graudiem birt –
Jau tīriem, vētītiem no katras liektās skaras,
No visām pelavām un ļauno sakņu varas.
Tu maizi dodi man un neļauji man mirt.

(Šeit un turpmāk izmantots Natālijas Ginteres dzejolis 
„Mana maize”)

Jau sen zināju, ka cilvēks nepieaug un nenobriest, 
dzīvojot vieglu dzīvi. Kaut gan es to nevēlos, mans 
Kungs pieļauj dažādus pārbaudījumus, sāpes, 
pārdzīvojumus, lai briedinātu un veidotu mani.

Šis gads manā dzīvē bija īpašs un dažādiem 
notikumiem bagāts.  Jau gadu mijā es zināju, ka man 
ir problēmas ar veselību, tāpēc nolēmu nepiedalīties 
jaunā gada sagaidīšanas pasākumā draudzē. 
Apstiprinājumu saņēmu 1. martā – nepieciešama 
operācija. Pēc speciālista konsultācijas vienojāmies 
par 25. aprīli. Šis bija arī mans pēdējais mācību gads 
bakalaura studijās, pirms pašas operācijas vēl 
priekšaizstāvēju diplomdarbu. Ļoti lūdzu Dievu par 
šīm lietām, bakalaura darbu aizstāvēju labi, bet 
operācija... neizdevās. Protams, pamostoties un 
uzzinot to, sekoja vilšanās. Speciālists piedāvāja 
terapiju un atkārtotu operāciju 27. jūnijā.

Un tad es ņemu maizi, ko man dodi, -
Lai mitas mana sirds pēc zemes maizes salkt!
Lai tālu paliek, Kungs, ikviena mana griba
Un sirdi piepilda tik Tava žēlastība.
Ak, dodi, Kungs, man Debess maizes alkt! 

Pēc divām nedēļām sāku strādāt un mana dzīve 
turpināja savu skrējienu. Skaidri apzinājos, ka tikai 

Tā Kunga brīnums un žēlastība var man palīdzēt šajā 
periodā pabeigt bakalaura darbu, aizstāvēt to, 
paveikt visus darba pienākumus, kā arī sākt 
gatavoties meitiņas kāzām, jo arī tās bija šajā vasarā. 
Ārsta izrakstītās zāles manam organismam nepatika. 
Cīnījos cik spēju, jo sevišķi garīgi: centos izkopt 
lūgšanu dzīvi un saprast, kas īsti notiek un ko es ar 
saviem spēkiem varu mainīt. 

Dievs brīnišķīgi uzklausīja manas lūgšanas – 
bakalaura darbu aizstāvēju teicami un izlaidumā teicu 
runu. Pienāca jūnija beigas un atgriezos slimnīcā. 
Šoreiz operācija noritēja vieglāk, ārsti uzskatīja, ka 
veiksmīgi, un es pateicos Dievam. Atkal pēc divām 
nedēļām atgriezos darbā un skrējiens turpinājās. 
Pirmās šaubas ārsta sejā redzēju pēc mēneša, veicot 
sonogrāfiju. Es nolēmu savas bažas apslāpēt, jo 
tuvojās manas meitas kāzas un Vasaras Bībeles skola 
mūsu draudzē.

Augusta beigās ārsts pateica tieši: „Ir daudz sliktāk 
nekā sākumā, slimība strauji progresē un 
nepieciešama steidzama orgāna izņemšana.” Mani 
pārņēma šaubas, jo domāju cilvēcīgi. Bet man bija 
licies, ka es tik stipri stāvu ticībā. Kā Svētajos 
Rakstos teikts par tiem, kuriem liekas, ka tie stipri 
stāv? Darīju, ko ārsti lika – tiku gatavota nākamajai 
operācijai – un šajā laikā piedzīvoju skumjas, 
atkārtotas un jaunas atziņas, līdz beidzot, lielu 
svētību. 

Pie šī perioda vēlos pakavēties mazliet vairāk. Lai 
operāciju veiktu pēc iespējas ātrāk, bija nepieciešama 
gana liela naudas summa. Biju cerējusi uz dažiem 
cilvēkiem, bet viņi nevarēja palīdzēt (vai Bībelē nav 
teikts, lai nepaļaujamies uz cilvēkiem?). Manas šaubas 
pieauga – varbūt neiet slimnīcā tagad, bet gaidīt 
pusgadu rindā un cerēt, ka izturēšu?

Piedzīvoju brīžus, kad šaubas kļuva tik lielas, ka 
nespēju lūgt, man bija tikai viena doma: „Kungs, 
neļauj man iet prom no Tevis, turi cieši!” Protams, arī 
darbā neviens nepriecājās, ka atkal slimošu un šoreiz 
ilgstoši. Kādu dienu sapratu – ja vien es skaidri 
apzinātos, ka Dievs šajos pārbaudījumos ir ar mani, 
es nešaubītos nemaz. Un tad Tas Kungs man dāvāja 
īpašu piedzīvojumu, kurā es reāli sajutu un zināju, ka 
Viņš ir šeit – man blakus (pašu notikumu šeit 
neatstāstīšu, ja kādu tas interesē – pastāstīšu – nāciet 
un jautājiet, esmu ļoti komunikabla).
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Un kad es ēdusi no maizes svētās,
Kas neapnīkst nekad, un kurā – katrs kumoss salds,
Tad stipra esmu es un eju – Tavās pēdās.
Ar prieku izturu, kad vajā mani bēdas,
Jo visur, vienmēr, Kungs, tik bagāts ir Tavs galds.

Pēc šī notikuma viss 
mainījās – nauda 
atnāca no dažādām 
pusēm pilnīgi 
necerēti, no 
cilvēkiem, kuriem 
pat nedomāju prasīt. 
Arī darba devējs bija 
saprotošs un daļu 
izdevumu sedza ar 
apdrošināšanas 
polisi. Es vairs 
neraizējos. Manī bija 
ienācis miers un 
prieks, tas mani 
pārsteidza – es ar 
prieku varēju veikt 
visas lietas un mierīga ierasties slimnīcā, un ienest 
prieku un jautrību arī tur. Zināju – ja Tas Kungs ir ar 
mani, tad pārējais ir mazsvarīgs. Dieva klātnība ir tā, 
pēc kuras cilvēks ilgojas, nav vajadzīga pat veselība, 
jo kas ar mani var notikt, ja Pats Miera Lielkungs ir 
ar mani? 

Atveseļojoties īpašu nozīmi ieguva laiks, kas pavadīts 
ar To Kungu, gan lūgšanās, gan Bībeles lasīšanā. 
Dievs brīnišķi vadīja, lai es varētu stiprināt arī citus 
cilvēkus, liecināt un kalpot. 

Ļoti svarīga nozīme visā šajā laikā bija aizlūgšanām – 
tās patiešām ir fiziski sajūtamas, jo sevišķi tad, kad 
pati vairs nespēju lūgt. Gribu pateikt mīļu paldies 
mūsu korim par lielo atbalstu gan lūgšanās, gan citos 
veidos, tāpat arī „trešdienīšiem”, kā arī māsām no 
virtuves kalpošanas, protams, savai ģimenei, kā arī 
visiem citiem, kuri par mani palika aizlūgšanās visu 
šo laiku. No jauna apzinājos, cik svarīga man ir 
draudze – tur ir mūsu īstie draugi un sabiedrotie. Es 
dažkārt nesaprotu, kādēļ trešdienu vakaros bieži 
aizlūgšanu vajadzību kastīte ir tukša – vai patiešām 
visi ir ļoti stipri un pastāvīgi, un lūgšanas nav 
vajadzīgas? Lūdziet paši un nekautrējieties pateikt, ja 
nepieciešamas aizlūgšanas!

Pašreiz jau esmu atgriezusies darbā, kaut gan 
saudzējošā režīmā. Protams, nezinu, ko darba devējs 

uzsāks tālāk, gaidāma arī kārtējā veselības pārbaude, 
bet esmu to visu nodevusi sava Glābēja rokās un 
drošākas vietas es nezinu. No visas sirds un spēka 
pateicos Tev, Dievs, par šo manas dzīves gadu!

Un tad es ceļos jauna spēka plūsmām
Kā ērglis atjaunots, ko dzidrās tāles sauc.
Briest jauni tīrumi man debesgaismas mirgā – 
Tur vēlos vienmēr būt, būt ceļā skaistā, ilgā,
Kur dzīvīb’s maizi, Kungs, Tu dalīt nepārtrauc.

Patiesu Dieva klātnību novēlot ikvienam, 
Drosma Baltruma

No 2012. gada jūnija līdz 2013. gada jūnijam ir divi 
notikumi, par kuriem gribu pastāstīt, pateicoties par 
Dieva īpašo palīdzību. 

Pirmais ir par vairogdziedzera operāciju. Ārsts 
ilgstoši taisīja izmeklējumus, lai gatavotu mani 
operācijai, bija noteicis diagnozi, kurai būtu 
vajadzīga diezgan dārga operācija. Beidzot nosūtīja 
uz izmeklējumu, kur uzzināju, ka problēma ir 
vairogdziedzerī, pie tam, nav vairs vajadzīgi papildus 
izmeklējumi, kuri būtu prasījuši arī papildus laiku un 
naudu, varēju jau doties uz operāciju. Tiekoties ar 
anesteziologu, noskaidroju, cik maksās operācija – 
izrādās, plānoto 300 Ls vietā tikai 42 Ls. 

Gaiļezera slimnīcā biju tikai 2 dienas un pieredzēju 
ļoti labu ārstēšanu un apkalpošanu. Visvairāk 
pārdzīvoju par anestēziju, kā es jutīšos pēc narkozes. 
Pēc operācijas pamodos un domāju, kad man taisīs 
operāciju, tad paraugu kaklu, bet tur jau apsējs 
uzlikts un viss izdarīts, apbrīnojami viegli un labi viss 
noritējis. 

Otrais – par acu operāciju. Gaidīju rindā 3 gadus, lai 
varētu izoperēt aci par valsts naudu. 2013. gada 
9.jūnijā nācu uz baznīcu, man piezvanīja un teica, ka 
pienākusi rinda. Bet pa šo laiku bija radušās šaubas 
un bažas, kā operācija izdosies. Lūdzu, lai Dievs dod 
kādu zīmi, vai iet uz operāciju, vai nē. Pie sevis 
nodomāju, ja ieraudzītu zivi, tad zinātu, ka jāiet uz 
operāciju. Ceļā upē ieraudzīju lielu zivi, kādu nekad 
tur nebiju manījis, kas apstiprināja, ka jādodas uz 
operāciju. 13. jūnijā man bija jābūt slimnīcā, tur 
izrādījās, ka jāoperē ne kreisā acs, kā biju domājis, 
bet labā. Tas atkal radīja bažas, jo kreisā acs jau 
bojāta un labā ir ļoti svarīga. Gandrīz jau domāju iet 
prom, bet tad atcerējos, ka Dievs deva zīmi – zivi. 

* * *
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Operācija ilga tikai 20 minūtes. Otrā dienā pēc 
pārsiešanas ārsts teica, ka operācija izdevusies ļoti 
labi, ne tūska, nekā slikta. Pēc operācijas 4.dienā jau 
redzēju visus ciparus, par ko pat ārsts brīnījās. 

Dievs daudzreiz man 
gan palīdzējis, gan 
„nolicis vietā”, gan 
glābis, gan arī 
pārmācījis, esmu 
saņēmis tūlītēju 
dziedināšanu pēc 
draudzes 
aizlūgšanām. Pirms 10 
gadiem mani aizveda 
uz slimnīcu 
bezsamaņā, ar lielām 
sāpēm. Aizlūgšanas 
laikā dzirdu balsi: „Celies, tu vari piecelties!” un sāpes 
bija pazudušas. Un līdzīgi vēl daudzkārt. Atceros 
daudzus gadījumus, kad Dievs ir pasargājis un glābis 
pat dzīvību. Bet esmu saņēmis arī nepārprotamus 
brīdinājumus, ja esmu ko darījis nepareizi. 

Žanis Brants

Ja kādu manas dzīves gadu varētu saukt par raibu, 
dzīvelīgu, produktīvu un skaistām uzvarām pilnu, tad 
tas noteikti ir 2013. Lai gan pārējie nebūt nav bijuši 
pelēki!

Pirms diviem gadiem spēru brašu soli ticībā un devos 
strādāt uz tālo Rinkonu Bolīvijas mūža mežos. Jau 
toreiz, pa džungļu takām līkumojot, sapratu, ka tur 
piedzīvotais ir pārāk liels, pārāk vērtīgs, pārāk 
spēcīgs, lai to visu paturētu tikai savā prātā, atmiņās 
un sirdī. Šai apziņai klāt nāca trāpīgi vārdi, kurus 
kāds mācītājs man dāvāja kopā ar Rinkonas vēstures 
grāmatu: „Ceru, ka pēc laika būs turpinājums šai 
grāmatai! Un autors būs Liene.” Ko lai saka? Man 
āķis bija lūpā!

Teju katru savu džungļos pavadīto dienu beidzu 
sveču gaismā, veicot rūpīgus ierakstus dienasgrāmatā. 
Tās lapas uzzināja it visu – gan sūdzības par knišļiem, 
tarantuliem, vardēm, prusakiem, gan sajūsminātas 
atsauksmes par kādām nelielām ikdienas uzvarām 
virtuvē vai skolā, gan sirdi plosošas atzīšanās, ilgas, 
skumjas un nožēlas. Atgriežoties Latvijā, atkal vēru 
vaļā savus mūža mežu kopotos rakstus. Tiem klāt liku 

vēl citas dzīvas atmiņas un atziņas. Rakstīšanas 
labirintus pieveicu apmēram pusgada garumā. Kad 
tas bija padarīts, vēl nemaz nenojautu, ka tā ir bijusi 
tā vienkāršākā daļa grāmatas radīšanas procesā. Viss 

tikai tagad sākās! Meklēju izdevēju, 
tipogrāfiju, korektori, maketētāju. Visi 
šie vārdi līdz tam bija kā neitrāli 
svešvārdi, taču nu bija kļuvuši par 
ikdienu. Nevaru noliegt, ka vairākas 
reizes strīdējos pati ar sevi. Gribēju 
mest plinti krūmos un likties mierā. 
Kuram gan ir vajadzīga vēl viena 
grāmata? Cilvēkiem plaukti tik un tā 
jau lūztin lūst no lasāmvielu 
pārpilnības. Kurš gribēs vēl liekas 323 
lapaspuses? Otra balss tikpat spēcīgā 
manierē atkārtoja, ka mans džungļu 
stāsts ir gana vērtīgs, aizraujošs, pat 

dzīvi mainošs, lai to gribētu lasīt daudzi. Šī balss 
atgādināja arī to, ka mana grāmata būs spēcīgs rupors 
Labās Vēsts pasludināšanai. 

Lai izdotu grāmatu par Bolīvijas džungļiem, nācās 
izstaigāt raibu raibos izdošanas un tipogrāfijas 
džungļus. Tomēr tie nebija vienīgie, kuriem šogad 
lauzos cauri. Vēl kādu biezokni pievarēju līdz izdevās 
piepildīt manu Rinkonas draudzeņu Veltas un 
Ondinas sapni –  pirmo reizi mūžā apciemot savu 
tēvu zemi. Šī gada jūlijā man bija tas gods mūsu daiļo 
dzimteni atrādīt divām uzticamām Rinkonas 
misionārēm, kuras katru šeit pavadīto dienu uztvēra 
kā lielu brīnumu. Tāds prieks, kāds mūs apņēma šī 
mēneša laikā, nav satiekams ikdienā. Būt 
lieciniekam, kā divas latvietes pirmo reizi ieelpo 
Latvijas priežu meža un jūras svaigo gaisu, kā viņas 
izbauda kartupeļu biezeņa mājīgo garšu, kā viņas 
ierauga, saklausa, sajūt visu to, kas līdz šim ir bijis kā 
tāla leģenda. Tas nudien bija Dieva brīnums gan man, 
gan viņām, gan tiem daudzajiem, kuri palīdzēja 
piepildīt šo sapni. No visas sirds cerēju, ka jau gatavu, 
svaigi ceptu grāmatu varēšu mīlestībā iespiest savām 
draudzenēm rokās, lai tā ātri var ceļot pie tās 
varoņiem tālajā Bolīvijā. Tomēr tobrīd nācās 
izlīdzēties tikai ar vienkāršām printētām lapām, 
kuras māsas ar lielu aizrautību steidza lasīt, 
atgriežoties tālajās mājās. Sekoja vēl daži sprigana 
darba pilni mēneši un beidzot pienāca 1. novembris, 
kad varēju mīļi aicināt savus draugus, radus, kaimiņus 
uz grāmatas atklāšanas svētkiem. 

* * *



Beidzot! Beidzot mans gara bērns „Es un Dievs 
Bolīvijas džungļos” bija ieraudzījis saules gaismu! 
Grāmatas svētki nelīdzinājās nevienam citam līdz 
šim piedzīvotam mirklim manā dzīvē. Iekšā griezās 
satraukuma, pārsteiguma, pārlaimīguma un neliela 
bailīguma karuselis. Svinēt grāmatu bija ieradušies 
nedaudz vairāk kā 100 cilvēki. Tiku pie negaidīti 
apjomīgiem ziedu klēpjiem, kuri vēl pēc tam ilgi 
reibināja un pārsteidza visas mana nama iedzīvotājas. 
Ak, kas tas bija par notikumu! Piedodiet, bet es 
tomēr uzdrošinos grāmatas izdošanas procesu 
pielīdzināt radību 
pārsteidzošajai 
gaitai. Tik ilgi 
jāgaida, tik ilgi 
jācer un tad, kad 
šķiet, ka tūlīt jau 
viss būs beidzies, 
tomēr vēl 
jāpacīnās. Paldies 
Dievam, ka Viņš ir 
varens Dievs ar 
lieliem 
apgriezieniem! 
Paldies, ka Viņš manu sapni uzskatīja par gana 
svarīgu, lai to realizētu. Paldies Dievam, ka šobrīd jau 
vairāki simti izlasījuši par Viņa darbiem tālajā 
Dienvidamerikā. Izdodot grāmatu, plašajā pasaulē 
palaidu daļiņu sevis. Un tas ir tāds neatgriezenisks un 
nekontrolējams process. Ar bažām gaidīju pirmās 
atsauksmes. Un varens bija mans prieks, kad dzirdēju 
daudzus saulainus komentārus. Lūk, viens no 
pirmajiem, ko saņēmu no kādas svešinieces:

„Pēc grāmatas izlasīšanas Tevi nekādi 
nevaru uzrunāt uz Jūs, bet vienkārši uz 
tu, jo ir sajūta, ka tevi sen jau pazīstu un 
esmu bijusi līdzi Bolīvijā. Grāmatu 
vienkārši apēdu, strādāju veikalā un 
izmantoju neatļautu paņēmienu, 
uzriktēju žodziņu grāmatai, un, kad nebija 
cilvēku, lapa šķīrās pēc lapas, kolēģe 
lasīja paralēli, tad mums katrai savs 
izlasīto lapu skaits.... Dievs ir Liels un 
zina ko sūtīt uz Bolīviju. Paldies, ka ļāvi 
tur pabūt un iepazīt abas Māmiņas. Zinu 
arī kādu lasītāju, kura cēlās četras stundas 
pirms dievkalpojuma, lai lasītu grāmatu. Lai tā ir par 
svētību gan Latvijā, gan Bolīvijā! Īpašs prieks, ka 
izdevās abas dāmas atdabūt uz Latviju. Ejot uz balto 
troni savā mājā, priecājos, ka vardes tur mani 

nesagaida un lieku reizi jāaizdomājas, cik daudz 
Dievs man ir devis.”

Kāda cita sieviete, kura pie grāmatas tikusi, 
pateicoties savai kolēģei kristietei, teikusi, ka gribot 
doties misijā, lai arī par Dievu neko nezinot. Vēlme 
iet un palīdzēt esot gana liela. Vēl citur dzirdēju 
izbrīnu par manas paļāvības izmēriem un par tās 
iedrošinošo efektu. Šādi un citi vārdi sniedza 
apstiprinājumu, ka mums ar Dievu vēlreiz ir izdevies 
kaut kas labs. 

Apustulis Pāvils reiz efeziešiem rakstīja: 
„Mēs esam Viņa darbs, Kristū Jēzū radīti 
labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš 
sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu” (Ef.2:10). 
Nevaru nepiekrist, jo esmu to 
izbaudījusi uz savas ādas. Dievs mums 
jau ir izkārtojis dažādas lieliskas 
iespējas. Mums tikai atliek būt 
paklausīgiem un piedzīvot, izdzīvot, 
realizēt šos skaistos plānus. Jā, tas 
reizēm ir riskanti, nedroši, pat 
aizdomīgi, bet nekad neatstāj tevi 

kaunā! Tāpēc jaunajā gadā novēlu uzdrošināties, 
sadūšoties, sasparoties un pamēģināt piedzīvot Viņa 
lielos, labos plānus visā to krāšņumā! 

Liene Svoka

Sveiki mīļie!

Ir pagājuši 14 mēneši saulainajā dienvidzemē Bolīvijā, 
kur ierados  2012. gada 18. septembrī. Pirmās nedēļas 

pagāja, iepazīstot Rinkonas 
ļaudis: misionārus, 
skolotājus, strādniekus un 
skolēnus, un arī darbus: 
tīrīju aptieku un šķiroju 
zāles, kārtoju rokdarbu 
piederumus vešūzī, sagriezu 
dārzeņus salātiem virtuvē, 
piestrādāju par pārdevēju 
veikaliņā, tīrīju internāta 
istabas. Pēc 12. klases 
izlaiduma 27. oktobrī tiku 

pie pirmā īstā pārbaudījuma – 
Veltiņa aizbrauca uz Brazīliju ārstēties un apciemot 
radus, un es paliku par vietnieci. Veltiņa dara 
DAUDZ: vada virtuves un vešūža darbu, tirgojas 
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veikaliņā, aptiekā un gaļnīcā, piegādā gultasveļu viesu 
istabiņām, veic kasieres un sekretāres pienākumus, 
uzrauga 60 internāta meitenes. No šo pienākumu 
apgūšanas brīvajā laikā ciemojos pie misijas veterāna 
Harija, kurš man rādīja bildes un stāstīja, kā bija tais 
senajos laikos, kad misija vēl bija bērnu autiņos. Pēc 
šī pārbaudījuma biju nopelnījusi savas pirmās 
brīvdienas Brazīlijā. Vispirms devos uz kalnu un 
pludmaļu ieskauto Riodežaneiro, kur mani uzņēma 
mana mīļā Latvijas draudzene Zandiņa ar vīru 
Thiago. Piedzīvoju, kas ir tipiska brazīļu ģimene, biju 
brazīļu draudzē, pie kuras dibināšanas pirkstu 
pielikuši latvieši, redzēju lielveikalus, favelas, 
pludmales, koloniālo arhitektūru, pilsētas galveno 
tirgu, mākslas izstādi, nobaudīju dažādus eksotiskus 
augļus un saldās picas. Atvaļinājuma pēdējās dienas 
pavadīju ar Liepiņu ģimeni 
Kampinašā. Uz vienu dienu 
aizskrēju arī uz Novodesu, lai 
satiktu draudzeni Andželu un 
daudzus citus. Ēdu pasaulē labākās 
kūkas Emporio do Daisy, iepazinu 
Novodesas ielas uz divriteņa, 
raudzījos uz Brazīlijas mežu 
iemītniekiem zoodārziņā. Atgriezos 
atpakaļ Rinkonā uz Jaunā Gada 
svinībām. Gada sākumā turpināju 
darīt lielākus un mazākus darbiņus 
no Veltiņas arsenāla. 

1. februārī biju iztērējusi gan Brazīlijas, gan Bolīvijas 
tūristu vīzas un vajadzēja tikt pie uzturēšanās 
atļaujas, lai varētu būt par brīvprātīgo darbinieku 
Rinkonas misijā. Brazīlijas pierobežas pilsētā 
Korumbā to iedeva uz 30 dienām. 3. martā Santa 
Cruz tiku pie uzturēšanās atļaujas uz gadu. 
11.februārī tiku pie sava pirmā īstā amata Rinkonā – 
kļuvu par virtuves pārzini. Tas nozīmē gādāt par to, 
lai virtuvē vienmēr ir gana daudz produktu, lai ik 
dienas varētu pabarot 120 bērnus + 14 misionārus un 
viņu ģimenes locekļus + 9 skolotājus, koordinēt 
tīrīšanas grafiku, izdomāt ēdienkarti, dot rīkojumus 
internāta meitenēm, kas tajā nedēļā palīdz virtuvē. 
Normāla darba diena iesākas apmēram 5:00, kad ir 
jāsagatavo brokastis bērniem. Kad brokastis paēstas, 
tad tiek mazgāti trauki un veikti citi tīrīšanas darbi, 
gatavotas pusdienas, klāti galdi, ēsts un atkal mazgāti 
trauki. No 12:00-14:00 ir siesta. Pēcpusdienas maiņa 
ir no 14:00-18:00. Un tā katru dienu vai saule spīd, 
vai lietus līst, vai stundas skolā atceltas aukstuma dēļ, 

vai bolīvieši svin kādus nacionālos svētkus, jo 
vēderam brīvdienu nav. Pašā karstākajā darba laikā 
palaidu divas uzticīgas Rinkonas darbinieces – 
Veltiņu un Ondinu – mazā „špacierī” pirmo reizi 
apciemot savu Tēvzemi Latviju. Viņu prombūtnes 
laikā 6. augustā Bolīvija svinēja savu Neatkarības 
dienu. No rīta bija krāšņa svētku programma, pēc 
kuras visi svētku viesi tika aicināti uz pusdienām. 
Ēdienkartē rīsi, pupiņas, spagetti un liellopa gaļa. 
Dievs bija man žēlīgs un atsūtīja ap 350 viesu, citus 
gadus mēdz būt arī 500-600.

Braucu šeit ar domu palikt uz gadu. Tā kā tuvojās 
manis iedomātā termiņa beigas, tad daudz domāju, 
lūdzu, pat cīnījos ar jautājumu – palikt vai braukt 
atpakaļ uz Latviju? Lai arī vienā brīdī tiku tik tālu, ka 

biju gatava pirkt 
lidmašīnas biļeti 
mājupceļam, Dievs mani 
apturēja un pārliecināja, ka 
grib, lai es palieku un 
turpinu kalpot Rinkonā. 
28. oktobrī Rinkonas 
skolu absolvēja 12 skolēni, 
kas papildus skolas 
zinībām bija apguvuši arī 
Bībeles stāstus, dziesmas, 
mācījušies un paši savā 
dzīvē pielietojuši kristīgas 

dzīves principus un vērtības. Daži no viņiem vēlas 
studēt teoloģiju, kļūt par misionāriem. Lai Dievs 
viņiem uz to palīdz!

Tuvojas gada skaistākie svētki. Šeit ir pats vasaras 
vidus ar sauli, negaisiem, augļu pilniem mango 
kokiem. Man nav ne izpušķotu skatlogu, ne radio, 
kas visu dienu spēlē Ziemassvētku mūziku, ne katru 
nedēļu pa „eglītei”, kas jāapmeklē, ne mandarīnu 
bļoda mājās, ne lielas, mīkstas sniegpārslas aiz loga 
vai kāda cita lietu, kas iedotu „īsto” svētku noskaņu. 
(Es gan izpušķoju niecīgu mākslīgo eglīti un 
aizdedzināju pirmo adventa sveci uz svētdienas 
pusdienu galda.) Ir tikai manis pašas sirds ceļojums 
uz Betlēmi sastapt jaunpiedzimušo Kristus bērniņu. 
To vēlu arī jums – sastapt Kristus bērnu, kas atnāca 
uz šo pasauli, lai tevi un mani izglābtu un dotu jaunu 
cerību! Un jaunajā gadā esiet drosmīgi iet, kur vada 
Dievs!

Kristus mīlestībā, Agrita Drēska
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The Global Leadership 
Summit (GLS) konference
Global Leadership Summit mērķis ir kristīgi 
domājošu vadītāju izaugsme visā pasaulē, organizējot 
apmācības un sniedzot izcilāko līderu pieredzi gan 
no kristīgās vides, gan biznesa pasaules. Konference 
Global Leadership Summit izaicina, iedvesmo un 
piedāvā jaunu redzējumu, aicinot katru dalībnieku 
uzņemties vadību un atbildību savā jomā.

Uz šī gada Global Leadership Summit video uzrunām 
kopā ar draudzes padomes brāļiem pirmo reizi biju 
arī es. Šī konference notika 22.-23. novembrī, Rīgā. 
Tāpat arī citās valstīs Global Leadership Summit 
rāda video uzrunas, katru gadu pievienojot jaunas 
norises vietas, pulcinot vairāk kā 14 000 draudzes, lai 
attīstītu vadības iemaņas un saprastu Dieva 
nodomus, lai kopā 
veidotu Dieva 
iecerēto nākotni 
šodien, lai nestu 
cerību pasaulei.

Daudzi visā pasaulē 
pulcējas Global 
Leadership Summit 
konferencēs tādēļ, lai 
mērķtiecīgi augtu un 
kļūtu par labākiem 
vadītājiem. Nokļūšana 
video uzrunu 
konferencē daudziem 
prasa upurus, dažiem 
nākas tikties slepeni 
viņu valsts politiskās situācijas un vajāšanu dēļ. 

Pieņemot iespēju būt Global Leadership Summit 
konferencē, jau zināju, ka tas būs svētīgi gan man, 
gan manai ģimenei, gan draudzes kalpošanām, tāda 
bija mana pārliecība, kura nostiprinājās, izzinot 
informāciju par pagājušajiem gadiem un lektoriem, 
kuri šogad piedalījās.

Video uzrunās tika runāts par virzību uz priekšu, kā 
nonākt no esošās pozīcijas uz vēlamo, kā vadīt 
uzņēmumu, lai sasniegtu mērķi, kā katram cilvēkam 
virzīties savā dzīvē, lai tā pagodinātu Dievu. 
Konferences uzrunas palīdzēja man izprast, kādās 
jomās piedzīvoju lejupslīdi, kurās esmu nemainīgs, 

bet kurās ir progress. Gan draudzes padome, gan 
katrs individuāli varēja apdomāt, kurā no situācijām 
draudze atrodas, un domāt turpmākos rīcības soļus. 
Esmu sapratis, ka nevajag zaudēt dūšu, bet būt 
drosmīgam tur, kur esmu. Uzrunās izskanēja, ka 
vadītājam drosme nepieciešama arī, lai atzītu, ka viņa 
uzņēmums drīz izputēs vai iestājusies stagnācija. 

Es ikdienā saskaros ar situācijām, kuras ir 
sāpinājušas, kuras pats nekontrolēju, kurās esmu 
kļūdījies, citās esmu paaugstinājies. Mēs katrs esam 
grēkojuši un tad pienāk brīdis, kad mūs neapmierina 
tas, kas notiek. Ir labi, ja tādā situācijā kļūstam 
drosmīgi, pieņemam Jēzus vērtības, īstenojam tās 
savā dzīvē, nožēlojam, ja kas nelāgs noticis un 
virzāmies uz vēlamo pozīciju jeb mērķi, kāds nu 
kuram tas ir. Saka, ka „Tava dzīve būs tik veselīga, cik 
veselīgu Tu pats to gribēsi.”  Tāpēc mums ir jālūdz 
Dievs, katru reizi jāceļas un jādara, jālabo kļūdas. 

Pats esmu sevi 
daudzreiz pieķēris, ka 
man patīk domāt, cerēt 
un analizēt, bet tagad 
cenšos pats darīt un iet 
savu ceļu, pa kuru 
neviens vēl nav gājis. 
Galvenais ir nepamest 
iesākto, lai cik grūti 
būtu. Esi viens no 
cilvēkiem, kuru Dievs 
savā Dēlā maina, esi 
liecība citiem!

Konferencē arī runāja 
par ietekmi. Tas man lika 
vairāk saredzēt 

ietekmēšanas avotus mūsdienās, ko pats varbūt esmu 
darījis kāda ietekmēts, nevis pats no sirds to 
vēlēdamies. GLS redzējām piemērus no 
eksperimentiem par ietekmēšanu, kuros piedalījās 
bērni. Viens no tiem bija tāds – uz galda istabā bija 
šķīvis ar konfektēm, kuram blakus netālu atradās 
ābolu šķīvis. Bērniem istabā esot bez pieaugušajiem, 
konfektes tika ēstas, bet ābolu šķīvis palika neskarts. 
Citā reizē tika pieaicināti vecāki, kuri radīja ietekmi 
uz bērniem, un daži tomēr paņēma kādu ābolu. 
Eksperimenta pēdējā daļā bērni apēda gandrīz visus 
ābolus tikai tāpēc, ka telpā bija izkārts plakāts ar 
Betmenu (multiplikācijas filmu varoni), kurš turēja 
rokā ābolu. Āboli tika apēsti, jo Betmens taču arī 
ēdis ābolu. 

GLS konference
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Bet, ja nopietni, ietekmēšana var būt gan slikta, gan 
laba. Piemēram, mēs varam cilvēkus motivēt, 
iedrošināt, palīdzēt, uzklausīt – tā rīkoties mūs aicina 
Dievs. Turpretī sātans ir paraugs sliktai ietekmei, tas 
ir ticis pieminēts arī mūsu dievkalpojumos. Pats 
esmu saskāries ar meliem, ka neesmu labs, ja man 
nesanāk. Konferencē arī stāstīja par „nāves 
spirāli” (zaudēta kontrole, nav motivācija, lejupslīde) 
un situācijām, kurās kāds grib tevi izšaubīt. Tad ir 
vērts pretoties, pastāvēt savās vērtībās. Kad sātans 
vēlas izšaubīt, ir vērts ņemt Bībeli rokās un 
mērķtiecīgi meklēt, ko Dieva Vārds par to saka, 
padziļināt un parādīt savu pārliecību, kā Jēzus to 
darīja tuksnesī. Ja kaut kas 
nesanāk, jāatrod cēlonis un 
jāatgūst kontrole.

Rakstu vieta Mateja 
evaņģēlijā 9:37-38 mums 
parāda, ka „Pļaujamā daudz, 
bet pļāvēju maz”.  Ja pļāvēju 
nepietiek, tad ir jāapmāca 
vairāk pļāvēju, lai visā 
pasaulē būtu apstrādāta 
zeme. Kāds lektors dalījās 
savā pieredzē draudžu 
dibināšanā. Veidojot 
draudzi, viņš bija tikko 
beidzis Bībeles skolu. Viņam 
bija daudz jautājumu Dievam. Kā pareizi rīkoties? Kā 
draudzē panākt izaugsmi? Tagad viņš ir dibinājis 
draudzes vairākās valstīs un dara Dieva darbu, 
izprotot vienkāršas pamatvērtības, ko māca Bībele. 
Nedzīvot tikai sev, bet citiem, kā to ir darījuši daudzi 
Bībelē ierakstītie personāži, uz to esam katrs 
aicināts. Palīdzēt kādam augt Dievā. To darīt, 
vienkārši lūdzot Dievu, apmācot vai pamācot. 
Neaizmirst mīlēt ar sirdi un dvēseli, un būt 
līdzcietīgam. Dzīvot nākamajai paaudzei. Pats esmu 
sācis vairāk nodarboties ar galda tenisu, kurā treneri 
vai jau pieredzējušāki spēlētāji nodod zināšanas 
jaunākajiem, izaicinot viņus pārspēt treneru 
sasniegumus.

Konferencē tika pieminēts, ka nevajag vadīt vienam, 
bet gan būt kopienā, draudzē, ģimenē, jo, dodot 
citiem, paši iegūsim milzum daudz atpakaļ.

Global Leadership Summit konferencē patika 
dzirdēt uzrunas no mācītājiem, kuri dalījās ar Bībeles 
patiesībām. Kā piemēru varu minēt jautājumu, kurš 

ir vadības pamatā: Kurš ir lielākais?  Bībelē Jēzus par 
to stāsta Marka evaņģēlijā 10:42-45. Bieži cilvēki grib, 
lai viņiem tiek parādīts gods, daži vadītāji vēlas, lai 
padotie izrāda cieņu, jo viņi ir lieli kungi. Īstenībā, ja 
kas grib būt liels, lai ir visu kalps. Tāpēc, ka Jēzus tā 
teica. 

Bībeles stāstā par Ēģiptes faraonu, kuram parādījās 
sapnis, kuru neviens nevarēja izskaidrot, nāca Dieva 
vīrs Jāzeps un viņam atklāja patiesību. Tad faraons 
viņu iecēla pār visu karaļvalsti kā vadītāju, gandrīz 
pielīdzināja sev, neaizmirstot, ka valdnieks ir pats 
faraons. Līdzīgs stāsts ir par Saulu, kurš bija 
ietekmīgs vadonis. Pienāca diena, kad viņš meklēja 

tautā drosmīgāko 
kareivi, kurš tautu 
vedīs uz uzvaru. 
Parādījās ganu zēns 
Dāvids, kurš pieveica 
Goliātu. Vēlāk tauta 
dziedāja Dāvidam 
dziesmu „Sauls ir 
nositis tūkstošus, bet 
Dāvids desmitiem 
tūkstošu” (1. Samuēla 
grāmata 18:5-9). Šajā 
situācijā Saulam 
varbūt vajadzēja 
Dāvidu pieņemt un 

valdīt kopā, priecāties. Bet viņš tā nerīkojās, Sauls 
kļuva dusmīgs, meklēja kā Dāvidu nogalēt aiz 
greizsirdības. Šīs rakstu vietas man lika padomāt par 
to, kā rīkojos es. Vai ar prieku pieņemtu sev līdzās vai 
savā kalpošanā cilvēku, kurš ir labāks par mani?

Protams, ka būt konferencē bija svētīgi, un mana 
pārliecība mani nepievīla, jo guvu gan 
atspirdzinājumu dvēselei, gan varēju satikt draugus 
no visas Latvijas. Visi varējām aizlūgt par Zolitūdes 
traģēdiju un iesaistīties palīdzībā, ja kādam tas bija uz 
sirds. Šīs lūgšanas bija mūsu devums, iespēja nebūt 
vērstiem uz sevi arī konferences laikā, kurā bijām tik 
daudz guvuši.

Noslēgumā katram novēlu turēties pie pārliecības, 
kura ir Jēzū. Būt tiem, kuri māk cilvēkiem pateikt 
paldies. Turēties pie savām vērtībām, neļaut 
nevienam sevi izšaubīt, kritizēt. Ne jau kritiķim ir 
nozīme, bet cilvēkam, kurš tiecas pēc mērķa un 
uzdrīkstas. 

GLS konferences dalībnieki no mūsu draudzes
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„Netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, 
atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva 
griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs” (Pāvila vēstule 
Romiešiem 12:2). Esiet stipri un drosmīgi. Dievs būs ar 
jums, un Viņš jūs nepametīs!

Artūrs Rāviņš

Nākamā GLS konference notiks Rīgā 2014. gada 7. 
un 8. novembrī, jau tagad iespējams reģistrēties 
mājaslapā www.glslatvija.lv, vai rakstot uz 
glslatvija@gmail.com. Vairāk par GLS konferenci: 
www.glslatvija.lv,  konferences aktualitātēm iespējams 
sekot arī sociālajos tīklos: facebook.com/glslatvija un 
twitter.com/glslatvija.

Savukārt 13.-14. februārī Rīgā notiks Villovkrīkas 
asociācijas rīkotā Baltijas Draudžu konference, kurā 

klātienē piedalīsies lektori Bils Haibelss, Nensija 
Bīča, Džons Bērks, Dītrihs Šindlers un Pēteris 
Sproģis. Šī divu dienu konference būs iespēja 
mācīties no novatoriskiem praktiķiem un 
domātājiem, kuriem ir izdevies izveidot draudzes kā 
autentiskas Kristus sekotāju kopienas, kuras rada 
pārmaiņas apkārtējā sabiedrībā. Konferences 
muzikālo noformējumu nodrošinās Stokholmas 
Hillsong draudzes pielūgsmes grupa. Vairāk 
informācijas: www.balticchurchconference.com.

Tuvāka informācija:
Nora Rautmane, GLS Latvija
tālr. 27702028
e-pasts: glslatvija@gmail.com 
www.glslatvija.lv 

Nekas nenotiek vienkārši 
tāpat
Kādā novembra darba dienas vakarā dodamies ciemos pie 
Ineses un Artūra Ginteriem, kur mums sarunāta intervija. 
Mūs sagaida Inese un mazais Timotejs. Artūrs vēl ir ceļā no 
darba. Ārā ir tumšs un nemīlīgs, bet iekšā mūs apņem 
siltums un mājīgums. Mēs rimti baudām Ineses sarūpēto 
cienastu, vērojam kā Timotejs apgūst papīra griešanas un 
locīšanas prasmes, un sarunājamies par kalpošanu, Ginteru 
ģimenes dzīves vērtībām un mīlestību.

Inese, kā tu no dzimtās Dundagas nokļuvi 
Jelgavā?

Inese: 1999. gada augustā no Dundagas ierados 
Jelgavā, lai uzsāktu mācības Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas 
fakultātē. Zināju – ja studēšu Jelgavā, noteikti iešu uz 
Jelgavas baptistu draudzi, jo jauniešu mācītājs Pēteris 
Eisāns ar jauniešiem vairākas reizes bija viesojušies 
Dundagā un mēs, Dundagas jaunieši, pāris reizes 
piedalījāmies Jelgavas baptistu draudzes rīkotajās 
„Jāņu nometnēs” – Pūtēlī. Es biju ļoti pārsteigta par 
tik daudz jauniešiem, kuri ir kristieši. Jelgavas 
baptistu draudze manu uzmanību piesaistīja ar 
daudzajām aktivitātēm: jauniešu vakari un koris, 
aerobika, basketbols, regulāri veco ļaužu un 
psihoneiroloģiskās slimnīcas apmeklējumi. Kā jauna 
kristiete biju sajūsmā!

Vai tolaik aktīvi apmeklēji Dundagas baptistu 
draudzes  dievnamu?

I: Jā, es esmu šīs draudzes locekle. 1997. gada 
15.jūnijā, kad man bija 16 gadi, kopā ar vairākiem 
Dundagas draudzes brāļiem un māsām devāmies uz 
Ventspils baptistu dievnamu, kur mūs kristīja 
mācītājs Arnis Ašmis. Dundagā baznīca jau bija 
uzcelta, bet kristību kaps vēl nebija izbūvēts.

Kāda bija tava pirmā sastapšanās ar Dievu?

I: Mēs, sētas bērni (dzīvoju daudzdzīvokļu mājā), 
daudz runājām un spriedām par visādām tēmām. 
Reiz kāda vecāka meitene, kura apmeklēja Dundagas 
baptistu draudzi, ieminējās par pasaules bojāeju. Viņa 
pārliecinoši teica, ka tas būs briesmīgi – reiz bija 
Dieva sūtīti plūdi par cilvēku grēkiem, bet tad – viss 
sadegšot. Šis jautājums un domas par Dievu sāka 
nodarbināt manu prātu. Neesmu dzimusi kristīgā 
ģimenē. Mana omīte bija katoliete, bet viņa nespieda 
iet uz baznīcu. Viņa Dieva mīlestībā dzīvoja ikdienā, 
taču omītei neko neuzdrošinājos jautāt. Reiz skolā 
tiku pie Gideonu organizācijas izdotās  Jaunās 
Derības. Sāku iet uz luterāņu un baptistu apvienoto 
svētdienas skolu un sāku lasīt Jauno Derību. Lasīju 
to, lūdzu Dievu, gāju uz dievkalpojumiem, līdz 
sapratu, ka man ir jākristās, jo tā ir rakstīts Bībelē, 
un arī tuvojās draudzes kristības. Ļoti vēlējos 
piedzīvot kristības, lai būtu droša, ka nokļūšu 
debesīs. Atceros – ļoti baidījos, ka tik autobuss ceļā 
uz kristībām nesalūzt, un es nenokļūstu ellē. Toreiz 
tā domāju pilnīgi nopietni.
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Kā tu ienāci un iejuties Jelgavas baptistu 
draudzē?

I: Ienākt bija viegli, iejusties – grūtāk. Iesaistījos 
visur, kur vien varēju: dziedāju abos koros, apmeklēju 
jauniešu vakarus, aerobiku, basketbolu. Gāju ne tikai 
uz jauniešu pasākumiem, bet arī uz trešdienu 
dievkalpojumiem un pirmdienas vakaru lūgšanu 
stundām, kurus parasti jaunieši nemēdza apmeklēt. 
Tā kā dzīvoju kopmītnē un uz mājām braucu divas 
reizes mēnesī, tad vajadzēja piepildīt vakarus, jo 
nebiju pieradusi sēdēt četrās sienās. Līdz ar to, 
izņemot otrdienas un ceturtdienas vakarus, kad 
spēlēju volejbolu universitātes komandā, pārējie 
vakari tika pavadīti baznīcā. 

Lūdzu, pastāsti par savu muzikālo kalpošanu!

I: Esmu mācījusies un 1997. gadā absolvējusi 
Dundagas mūzikas skolas horeogrāfijas klasi, 
papildus mācoties spēlēt flautu. Man ļoti patīk 
kustību māksla, horeogrāfija, tautiskās un modernās 
dejas, bet man teica, ka dejot ir grēks. Biju satriekta, 
ko man darīt? Tas bija grūts lēmums, kad jāatsakās no 
tā, kas ir tik mīļš. Dievs mācīja atdot Viņam visu, kas 
man ir dārgs, jau pašā ticības ceļa sākumā. Ierodoties 
Jelgavā, biju pārsteigta, ka Jelgavas baptistu draudzē 
notiek aerobika meitenēm, tā taču ir tā pati 
kustēšanās ritmā mūzikas pavadībā. Kad savu dejot 
prieku biju atdevusi Dievam, Viņš man deva iespēju 
dejot aerobikas nodarbībās meiteņu pulciņā un pat 
dažreiz to vadīt. Galvenais ir Viņam uzticēties!

Neilgu laiku dziedāju  universitātes meiteņu korī 
„Naktstaureņi”, bet Dievs man neļāva to ilgi darīt. 
Vienkārši nevarēju padziedāt, kaklā bija kamols katrā 
mēģinājumā. Lūdzu Dievu un sapratu, ka kaut kas 
nav kārtībā ar dziesmām, kuras dziedu. Es nevarēju 
ar savu muti slavēt Dievu un kalpot citiem dieviem. 
Dievs ir suverēns un Viņš vēlas, lai mēs savas dāvanas 
lietojam tikai Viņa godam. Mūzika ir spēcīgs 
instruments, ko uztveru vispirms, bet dziesmām ir 
arī vārdi. Tie nedrīkst būt pret manu pārliecību. 
Aizgāju no universitātes kora, bet turpināju dziedāt 
draudzes jauniešu korī, kuru tolaik vadīja Agrita 
Loca, un draudzes korī, kuru vadīja Edgars 
Šķerbergs. Kad jauniešu koris pārstāja darboties, 
dziedāju draudzes korī, bet ar laiku kaut kā sāka 
pietrūkt. Pieņēmu lēmumu korī nedziedāt. 
Negribēju, lai šī kalpošana man būtu vienkārši labs 
ieradums. Mana sirds ilgojās pēc kaut kā vairāk. 
Vienmēr ir bijušas labas atmiņas par jauniešu kori un, 

redzot cik daudz jauniešu ir mūsu draudzē, šī doma 
man nedeva mieru, taču man nebija ne iemaņu, ne 
gribēšanas stāvēt kora priekšā. Man patīk dziedāt! 
Kādā konferencē sapratu, ka Dievs mani kaut kam 
gatavo un māca man Viņam uzticēties. Sapratu, ka ar 
Dievu viss ir iespējams, jo Viņam pieder visi resursi. 

Kā  tu atsaucies šim Dieva aicinājumam?

I: Tolaik draudzes korī nedziedāju jau divus gadus. 
Dundagā uzzināju par Baltijas Pastorālā institūta 
Muzikālo vadītāju skolu (BPI MVS). Gribēju 
iestāties tikai uz kora dziedātāju apmācībām, bet 
Dundagas baptistu draudzes sludinātājs Andis Smelte 
pierunāja izvēlēties diriģēšanu, lai pašai būtu 
interesantāk. Man patīk izaicinājumi, un tā 
2009.gadā sāku mācīties BPI MVS diriģentos pie 
Rudītes Tālbergas. Viņa ļoti nopūlējās, lai ieliktu 
kustības tikai manās rokās, jo diriģējot kustējās viss 
ķermenis – nav viegli horeogrāfam pārtapt par 
diriģentu.

Parasti klausos kristīgo mūziku, īpaši slavēšanas 
dziesmas, visu, kas ir pieejams latviski, un arī ārzemju 
mūziku: Chris Tomlin, Matt Redman, Hillsong, Kim 
Walker-Smith, Michael W. Smith, Kirk Franklin u.c. 
Šobrīd mani īpaši uzrunā grupa „Jesus Culture”, kuru 
skatoties un klausoties mute nespēj klusēt, ķermenis 
dejo un sirds gavilē līdzi Dievam par godu. 

Kad notika pirmais jauniešu kora mēģinājums?

I: 2010. gada 2. novembrī sanācām kopā seši vai 
septiņi cilvēki: Avotiņu un Ginteru ģimenes. Pēc tam 
ziņa izplatījās jauniešu vidū un jau nākamajos 
mēģinājumos dalībnieku skaits arvien pieauga. 
Jaunieši cits citu uzrunāja un iesaistīja korī. Pirmā 
uzstāšanās draudzē notika tā gada Ziemassvētkos, 
drīz vien muzicējām Ziedkalnes dievnamā, pabijām 

Jauniešu koris 3 gadu jubilejā 
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arī Ainažu un Bauskas baptistu draudzēs, 
psihoneiroloģiskā slimnīcā. Vairākas reizes esam 
aicināti muzikāli atbalstīt Latvijas Baptistu draudžu 
savienības Māsu konferences. Nu jau regulāri – reizi 
mēnesī, dziedam draudzes svētdienas dievkalpojumā.

Vai jūti gandarījumu kalpošanā?

I: Kad aizgāju no draudzes kora, Dievs mani lauza – 
manu egoismu, iedomību, lepnību un sāka no jauna 
veidot mani Savā līdzībā. Dziedot  man bija 
uztraukums par to, kā sanāks, kā būs. Man bija bail 
nodziedāt šķībi, jo ko gan par mani padomās. Trīcēja 
rokas un kājas. Dievs man deva atziņu, ka tas nav 
konkurss, kurā ir uzvarētāji vai zaudētāji, un man 
nevienam nav jāizpatīk, bet tā 
ir  Viņa slavēšana, 
pagodināšana un pielūgšana ar 
patiesu sirdi. Dziedāšana ir kā 
lūgšana, kā saruna ar Dievu. 
Esmu to sapratusi un varu 
kalpot Dievam pilnīgi brīvi. Es 
jūtu gandarījumu par to, ko 
daru, jo apzinos, ka daru to 
Dieva godam. Un ir 
apbrīnojami, kā Dievs vada 
mani šajā kalpošanā, kā mainās 
mūziķi un dziedātāji.  Tas ir 
Dieva brīnums, kā dziesmas, 
kuras dziedam, atrod mūs. 
Galvenais, ka tās visiem patīk 
un sagādā prieku gan mums, 
gan klausītājiem.

Kas, tavuprāt, ir vissvarīgākais kalpošanā, ko 
tu sagaidi no jauniešiem?

I: Pats svarīgākais, lai viņiem ir personīgas attiecības 
ar Jēzu, tad nav jautājumu: vai šodien iet uz 
dievkalpojumu, kāpēc man jāiet uz mēģinājumu, vai 
man vajag iesaistīties kādā kalpošanā u.tml. Lai 
nedara to manis vai kā cita dēļ, bet  dara, mīlot 
Dievu un pildot Viņa pavēli: „Ejiet un pasludiniet ...” 
Marka ev. 16:15

 Baptistu ģimenes ir ļoti muzikālas, arī mazais 
Timotejs jau apmeklē mūzikas skolu Yamaha. 
Vai jau sākat dēlu mērķtiecīgi ievirzīt mūzikas 
pasaulē?

I: Nevarētu teikt, ka to darām mērķtiecīgi. 
Pagājušajā gadā gājām uz bēbīšu nodarbībām, lai 
izkustētos un kaut ko jaunu iemācītos, bet šogad 

nodarbības tur nenotiek. Meklējām citu variantu, 
taču Jelgavā ir maz iespēju, tāpēc nolēmām apmeklēt 
mūzikas skolu, kur ir īpaša programma maziem 
bērniem. Viņiem māca dziesmas, māca klausīties 
dažādas skaņas, ritmiski sist plaukstiņas vai kājiņas, 
un tas Timucim ļoti patīk. Arī man patīk, jo tā ir 
iespēja būt citu māmiņu sabiedrībā. Bet, ja runājām 
par muzikālo izglītību, tad mēs noteikti vēlētos, lai 
mūsu bērnam mūzika būtu tuva. Negribētu viņam 
neko uzspiest, bet, ja viņš izvēlēsies spēlēt kādu 
instrumentu, noteikti atbalstīsim. 

Pirms nodibināji kori, tika nodibināta Ginteru 
ģimene.

I: 2010. gadā dzima koris un dzima arī 
Ginteru ģimene, 20. oktobrī bija mūsu kāzas.

Kā dzima jūsu mīlestība?

I: Ar Artūru iepazinos, kad atnācu uz 
Jelgavu, tolaik viņš draudzējās ar kādu 
meiteni  un es to respektēju. Savukārt man 
bija tikko kā pārtrauktas divarpus  gadus 
ilgušās attiecības un pēc jaunām nemeklēju. 
Kad vadīju mazo grupu, arī Artūrs sāka nākt 
un mēs pamazām satuvinājāmies, labāk 
iepazīstot viens otru.

Šajā brīdī Timotejs saausās un priecīgs 
skrien pie durvīm, jo ir pārnācis tētis. 
Artūrs pievienojas mums īstajā brīdī, 
un mēs varam turpināt sarunu par 
mīlestību.

Artūrs: Inese manu uzmanību piesaistīja ar savu 
sievišķību. Atšķirībā no citām meitenēm viņa biežāk 
bija svārkos un krāsaini ģērbusies. Tā jau meitenes 
piesaista! Inesi ievēroju jauniešu sporta aktivitātēs, 
kur gājām spēlēt basketbolu. Līdz ar to meklēju 
veidus un iespējas satikt viņu, izdomādams dažādus 
iemeslus. Dažreiz, trešdienas vakaros pēc 
dievkalpojuma, izdevās pavadīt līdz mājām, caur 
sarunām sākām viens otru iepazīt. Mums bija 
interesantas sarunas – laiks paskrēja nemanot.

I: Manā 25 gadu dzimšanas dienā Artūra māsa Santa 
iedeva man 25 sarkanas rozes, kuras bija lūdzis nodot 
Artūrs, kurš tobrīd strādāja Norvēģijā. Es biju 
pārsteigta un sūtīju Artūram īsziņu ar jautājumu – ko 
tas nozīmē? Uz to saņēmu atbildi – vai tad nevar 
skaistai meitenei uzdāvināt ziedus? Pavasarī Artūrs 
atgriezās Latvijā, bet es sāku mācīties autoskolā, un 

Kāzu dienā
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Artūrs man palīdzēja apgūt braukšanas iemaņas. Reiz 
mums bija jādodas uz pasākumu, bet man bija svarīgi 
saprast, kādā statusā mēs abi kopā iziesim sabiedrībā, 
tāpēc Artūram  jautāju – vai mēs draudzējamies vai 
nē? Uz to viņš atbildēja – labi, draudzējamies! Tā mēs 
ar ne īpaši lielu intensitāti attiecībās draudzējāmies 
teju piecus gadus. Kad attiecības ievirzījās pavisam 
nopietnā gultnē, uzzinājām par Laulību kursu un 
nolēmām to apmeklēt. Kursos daudz tika runāts par 
attiecībām, šajā laikā mēs 
sapratām, ka vēlamies būt 
kopā un veidot ģimeni. Mana 
galvenā atziņa, ko pati sev 
definēju – mīlestība nav 
emocijas, bet tā ir izvēle. 
Tāpat kā es izvēlos katru 
dienu mīlēt Dievu, tāpat arī 
savu vīru, neatkarīgi no tā, kā 
es tagad jūtos. Man bija 
pārliecība, ka Artūrs ir mans 
īstais cilvēks, daudz biju par 
savu nākamo vīru lūgusi. Bet 
man ar to nepietika, es 
vēlējos, lai arī Artūrs domā 
tāpat.

Kādas izjūtas vadīja tevi, Artūr, pēc laulību 
kursiem.

A: Biju pārdomās – centos izplānot tālāko rīcību, jo 
sāku apzināties atbildību Dieva priekšā. Bija skaidrs, 
ko Dievs domā par ģimeni, vīrieša un sievietes lomu 
ģimenē, jo visas sarunas un pārrunas tika balstītas uz 
Bībeles pantiem. Kursi lika paskatīties uz mūsu 
attiecībām caur dažādām dzīves jomām, par kurām 
līdz šim nebiju domājis. Tas palīdzēja sagatavoties 
laulībām.

Un tad sekoja skaistais notikums – jūsu 
laulības.

I: Pēc laulību kursiem 2010. gada jūlijā nolikām 
kāzas uz 20. oktobri un mērķtiecīgi sākām 
gatavoties – sākām krāt naudu, nolūkojām baznīcu, 
plānojām savu kāzu dienu. Laulības notika Usmas 
luterāņu baznīcā. Šī diena tiešām bija brīnišķīga, 
mums viss izdevās lieliski. Gatavojoties kāzām, 
daudzas lietas sakārtojās, man izdevās sameklēt un 
uzaicināt uz kāzām tēti, ar kuru daudzus gadus 
nebija kontakta, jo vecāki izšķīrās, kad man bija 11 
gadi. Tētis uz kāzām neieradās, bet svarīgākais bija 
tas, ka mēs izrunājāmies, kopā raudājām, un viņš 

lūdza man piedošanu. Mana sirds tagad ir mierīga, jo 
zinu, ka viņš ir kļuvis par kristieti un pieņēmis Jēzu. 
Tikāmies arī ar tēta mammu, kura bija kāzās. Dievs ir 
brīnišķīgs un visuvarošs!

A: Kāzas īpaši neafišējām. Mums bija svarīgi, lai 
notiek tā, kā paši vēlamies, nevis kā citi uzskata. Kā 
viesus aicinājām tikai tos cilvēkus, kurus patiešām 
vēlējāmies redzēt kopā ar mums šajā dienā, nevis 
tāpēc, ka tā prasa pienākums. Kā jau Inese teica, 
tiklīdz nolikām kāzu dienu, tā sākām krāt naudu. Un 
viss pietika, kredīts nebija jāņem. Mēs nevēlējāmies 
tērēt naudu smalkiem kāzu tērpiem, lai pēc tam to 
pakārtu skapī aplūkošanai. Bijām skaisti savos kāzu 
tērpos, lai arī tie bija īrēti. Uzskatu, ka lietas mūs 
nedrīkst kalpināt.

Kas tavuprāt, Artūr, ir ģimene? 

A: Ģimene – tā ir atbildība, kuras pamatā ir patiesas 
attiecības. Domāju, ja būtu ģimeni dibinājis agrāk, 
tas būtu savādāk, mēs nebūtu tam gatavi. 

Kā risināt konfliktus, ja tādi rodas?

I: Man ir svarīgi izrunāties. Cita varianta nav, jo nav 
taču kur aizbēgt. Kaut gan šādos brīžos varu ieņemt 
klusēšanas pozīciju un turēt to ļoti ilgi, man tomēr ir 
svarīgi  izlīgt pirms dodamies pie miera. Pirmslaulību 
kursos guvu lielisku atziņu, ka nevaru ietekmēt vai 
izmainīt Artūru, bet varu visu teikt lūgšanā Jēzum. 
Lūgšanas ļoti palīdz, esmu pamanījusi, ka to ietekmē 
mainās vai nu apstākļi, vai Artūra attieksme, vai mana 

uztvere un nesaskaņas vai 
domstarpības vienkārši pazūd.

A: Laulības pirmajos gados 
mūsu konflikti tika risināti 
vairāk emocionāli, bet tagad, 
kad jau esam kā ģimene trīs 
gadus, esam iemācījušies tos 
risināt mierīgāk.

Artūr, pastāsti savu ticības 
stāstu!

A: Jau no bērnības kopā ar 
mammu gājām uz baznīcu. Ne 
vienmēr tas bija interesanti, 
bet apsolītās bulciņas pēc 

dievkalpojuma bija laba motivācija. Man patika 
svētdienas skolas nodarbības. Jau bērnībā, dzirdot 
evaņģēlija vēsti vienkāršā veidā, sapratu, ka arī man ir 

Artūrs (no labās) ar brāli
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vajadzīgas kristības. Atmiņā ir palikuši tieši un 
nepārprotami jautājumi par to, kur būšu, ja mana šīs 
zemes dzīve beigsies neplānoti. Vai man piederēs 
mūžīgās dzīvības dāvana, kas mums apsolīta. Mācītājs 
prata uzdot jautājumus, par kuriem nācās domāt un 
prātot. Kamēr nesaņēmu atbildi, prāts bija nemierīgs. 
Pieteicos kristību apmācībām, kuras vadīja mācītājs 
Modris Mūrnieks, un 1996. gada maijā tiku kristīts 
JBD. Pēc kristībām sākās visdažādākie pārbaudījumi. 
Tikai ar Dieva palīdzību var cīnīties pret tiem. Vēl 
šobrīd mācos iet ticības ceļu, iepazīt un kalpot 
Viņam.

Tu vienmēr esi bijis aktīvs kalpošanā.

A: Mana kalpošana bija draudzes koris, patlaban 
jauniešu koris, esmu arī valdes priekšsēdētājs 
draudzē. Ārpus draudzes darbojos arī Gideonu 
organizācijā. Man patīk būt aktīvam dažādās 
kalpošanās, bet līdz ar dēla piedzimšanu esmu 
sapratis, ka vairāk esmu nepieciešams ģimenei, tāpēc 
savas aktivitātes samazinu. 

Ģimenē tu esi vīrs un arī tēvs. Ko tev nozīmē dēla 
piedzimšana?

A: Līdz ar dēla piedzimšanu ir nākusi klāt atbildības 
sajūta. Brīvo laiku vairāk cenšos pavadīt kopā ar 
ģimeni: darām kopīgi mājas un dārza darbus, kur 
Tims ir liels palīgs. Tās ir neaprakstāmas sajūtas, kad 
vakarā tev skrien pretī mazais Timiņš un sajūsmā 
kliedz, bet sieviņa sagaida ar siltām vakariņām.

Kad pirms intervijas pielūdzām Dievu, Inese arī 
mazajam Timotejam lika salikt rociņas un būt 
kopā ar pieaugušajiem lūgšanā. Divgadnieks 
nemaz nepretojās un mierīgi sēdēja. Kādas ir 
jūsu ģimenes kristīgās tradīcijas?

I: Noteikti pielūdzam Dievu pirms ēdienreizēm. 
Cenšamies atrast laiku kopīgām lūgšanām, bet 
atšķirīgā dienas ritma dēļ tas ne vienmēr izdodas. 
Svētdienās visi kopā dodamies uz baznīcu.

A: Es no rīta pieceļos pirmais un tad veltu laiku 
Bībeles lasīšanai un lūgšanām. Ir ļoti svarīgi atrast 
laiku, ko var vienatnē pavadīt, lasot un lūdzot pirms 
dienas steigas.

I: Mans individuālais laiks, ko varu veltīt Bībeles 
lasīšanai un lūgšanām, ir tad, kad Timiņš guļ. 

Vai arī Timotejam ir sava Bībele?

I: Viņam ir bērnu Bībele ar skaistiem attēliem, to 
mēs aplūkojam abi kopā. Mācu viņam lūgt Dievu, 
salikt rociņas, lai tas veidojas kā labs ieradums.

A: Mēs cenšamies uzturēt kristīgās tradīcijas ne tikai 
ģimenē, bet arī kopā ar draudzes cilvēkiem. Kad 
mums ir svētki, jubilejas, pie mums mājās pulcējas 
vairāki jaunieši no bijušās mazās grupas. Kopā ir labi 
un interesanti – runājamies, spēlējam spēles, 
dziedam, lūdzam Dievu.

Jūs abi esat aktīvi draudzes locekļi, kādu 
redzat draudzi tagad un tuvākā nākotnē?

A: Šobrīd mūsu draudze ir bez „gana” un tā arī 
izskatāmies – bieži vien katrs ejam uz savu pusi, kāds 
turas pie vecā labā un neko nedrīkst mainīt, kāds 
pārmērīgi cenšas ko mainīt, kāds tikai nosoda, aprunā 
un nedara neko. Lai arī Kristus ir draudzes galva, mēs 
pārāk paļaujamies uz cilvēkiem un prasām no viņiem 
atbildību, kur būtu vieta tikai Dieva žēlastībai, jo mēs 
esam cilvēki un Dievs ir Dievs.

I: Par maz lūdzam, par maz izsūdzam, par maz 
piedodam un par ilgu dusmojamies. Mums vajadzētu 
vairāk pateikties par to, kas mums ir, nevis kurnēt 
par to, kā mums nav. „Nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumi 
lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā 
pielūgšanā un lūgšanā” (Filipiešiem 4:6). 

A: Mācītājs nebūs risinājums, katra personīgās 
attiecības ar Jēzu un beznosacījuma mīlestība uz 
Dievu un līdzcilvēkiem ir draudzes nākotne.

Ar Artūru, Inesi un Tomiteju Ginteriem tikās un 
sarunājās Tabita H.Šķerberga un 
Linda Langenfelde

Foto no Ginteru ģimenes foto arhīva

Artūrs, Inese, Timotejs Norvēģijā
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Vai tu zini, kas ir Latvijas 
Kristīgā Studentu Brālība?
Latvijas Kristīgā Studentu Brālība jeb LKSB ir 
Latvijā reģistrēta nevalstiska organizācija – biedrība, 
kas dibināta 1993. gadā un kurai Latvijas valsts ir 
piešķīrusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu. 

Šogad LKSB svin savu 20 
gadu jubileju. LKSB darbu 
vada Nacionālā Padome, to 
organizē vairāki algoti un 
brīvprātīgi darbinieki. Arī 
150 citās valstīs darbojas 
līdzīgas studentu kustības 

un tās visas apvieno IFES 
(International Fellowship of Evangelical Students), 
kuras dalīborganizācija kopš 1999. gada ir arī LKSB. 
Aktīvi darbojas arī LKSB Absolventu sadraudzība un 
absolventi, kuri studiju laikā bijuši iesaistīti LKSB. 
Viņi finansiāli atbalsta organizācijas darbu. Pašlaik 
LKSB studentu grupas darbojas septiņās Latvijas 
lielākajās pilsētās, kur ir augstskolas – Rīgā, Liepājā, 
Ventspilī, Daugavpilī, Rēzeknē, Valmierā un arī šeit, 
Jelgavā.

LKSB nav draudze un nepārstāv vienu konkrētu 
draudzi vai konfesiju, tai 
pašā laikā LKSB darbība 
nav iespējama bez ciešas 
sadarbības ar esošajām 
draudzēm, jo LKSB mērķis 
ir palīdzēt cilvēkiem atrast 
katram savu draudzi un pēc 
iespējas vairāk lauzt 
aizspriedumus par to, kas 
ir draudze. Uz LKSB 
organizētiem pasākumiem 
tiek aicināti dažādu 
konfesiju un draudžu 
mācītāji, lai studentiem 
būtu iespēja personīgi ar 
viņiem sastapties un uzdot 
jautājumus. Nometnēs 
galvenie runātāji bieži ir mācītāji. LKSB organizē arī 
starpkonfesionālos dievkalpojumus.  Visi studentu 
vadītāji, kuri pašreiz darbojas LKSB, ir konkrētu 
draudžu locekļi, jo darbošanās LKSB nav alternatīva 
draudzei, tas ir misijas darbs, kurā jaunieši var 
iesaistīties studiju laikā un kuru atbalstīt ir aicināta 

arī katra draudze, sūtot savus jauniešus, lūdzot par 
viņiem un atbalstot dažādos citos veidos. Vairākās 
Latvijas draudzēs dažādas kalpošanas nozares 
(jauniešu darbs, mazās grupas, un citas nozares) 
pašreiz vada LKSB absolventi. Vairāki LKSB 
absolventi ir kļuvuši par mācītājiem un caur to arī 
pakāpeniski rodas ciešāka sadarbība, veidojot 
kopīgus projektus un esot lūgšanās citam par citu.

LKSB darbojas, lai katram studentam būtu iespēja 
uzzināt un saprast, kāds ir Dievs, ko Viņš ir darījis 
un var darīt ikviena cilvēka dzīvē, un lai ticīgie 
studenti studiju laikā varētu cits citu stiprināt, 
iedrošināt, kopā liecināt un mācīties. LKSB 
vairākas reizes gadā rīko dažādas nometnes un 
konferences, pilsētu grupās vismaz reizi mēnesī 
notiek kāds pasākums – lekcija vai seminārs – par 
dažādām studentiem aktuālām tēmām, ik nedēļu 
tiekas Bībeles studiju un diskusiju grupiņas, LKSB 
regulāri piedalās arī Studentu dienās un ik pa 
laikam rīko dažādas citas aktivitātes. Rīgā reizi 
nedēļā dažādu valstu studenti tiekas 
Internacionālajā kafejnīcā.

Pēdējo mēnešu spilgtākais notikums LKSB dzīvē 
norisinājās Liepājas Universitātē, kur oktobra 
pēdējā nedēļā četru dienu garumā tika rīkots 
festivāls „Pietura”. Festivālu Liepājas studentiem 

organizēja LKSB ar Liepājas 
draudžu jauniešu atbalstu. 
Festivāls notika ar mērķi, lai 
katrs students vakara gaitā 
dzirdētu evaņģēliju. LKSB 
aktīvisti runāja ar studentiem 
ielās un fakultātēs. Katru 
dienu studenti tika aicināti uz 
pasākumu vakarā, kurā 
skanēja mūzika, uzruna par 
jauniešiem saistošām tēmām 
un aicinājums atsaukties uz 
evaņģēliju. Pirmajā festivāla 
vakarā uzrunu par identitāti 
teica LBDS bīskaps Pēteris 
Sproģis. Ideja par šādu 
festivālu radās, saprotot, ka 

Latvijas augstskolās publiski evaņģēlija vēsts izskan 
diezgan reti. 

Es pati LKSB aktīvistu pulciņam pievienojos 
2007.gada nogalē, savā pēdējā studiju gada laikā 
Ventspils augstskolā. Rudenī biju atgriezusies no 
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LKSB jaunieši Jaungada nometnē 2012. gadā



stipendiju programmas ietvaros pavadītā studiju gada 
Vācijā. Šis prombūtnes gads man ļāva daudz ko 
pārdomāt par lietām un nelietām manā dzīvē, un 
Dievs, kuru iepriekš nepazinu, bija devis man slāpes 
daudz vairāk uzzināt par Viņu. LKSB studenti man 
palīdzēja ieraudzīt, kā Dievs var darboties arī manā 
dzīvē, ka Dievs nav kaut kas tāls un nesasniedzams, 
bet katru brīdi ir tikai lūgšanas attālumā.

Lai gan LKSB pašreizējam ģenerālsekretāram 
Kasparam Prūsim tīk teikt, ka „LKSB nav nekāds 
iepazīšanās klubiņš”, mēs ar Artūru iepazināmies 
tieši LKSB. Atceros pirmo reizi, kad Artūrs bija 
atnācis uz LKSB Jelgavas komandas tikšanos. Es pati 
Jelgavas komandai pievienojos 2011. gada sākumā, un 
pavisam drīz arī Artūrs bija kādā vakarā atnācis līdzi 
Uldim Iļjinam uz mūsu 
iknedēļas tikšanos. 
Artūrs klusēja, uzmanīgi 
klausījās visā, ko 
runājām. Vēlāk Artūrs 
sāka piedalīties sarunās, 
un tad arī es ieklausījos 
un novērtēju to, kas 
viņam bija sakāms. 
Tomēr atceros, ka līdz 
pat kādai nometnei 
2011. gada aprīlī, uz 
kuru devāmies kopā, 
mēs tā īsti pat nebijām runājuši. Tā mūsu 
komunikācija noritēja arī turpmāk – rīkojot un 
piedaloties kopīgos LKSB pasākumos.

 Dziļākas sarunas mūs vienoja 2011. gada septembrī, 
kad Jelgavā notika Marka drāmas izrādes. Pirms tam 
gatavojāmies 3 dienas un mums bija divas izrādes. 
Intensīvajā gatavošanās laikā no piektdienas vakara 
līdz svētdienai bija kādas sarunas un kopīga tējošana. 
Arvien vairāk redzēju, ka man patīk runāt ar Artūru, 
mani interesē viņa viedoklis un uzskati par dažādiem 
lietām. Pēc Marka drāmas aptvēru, ka man Artūrs 
sāk iepatikties ne tikai kā draugs. Tomēr tajā brīdī 
man bija liels pārdomu periods par attiecībām, 
lietām un nelietām manā dzīvē. Mans lēmums bija 
gaidīt uz Dievu. 

Tad sākās jauks mazu brīnumiņu laiks, kurā Dievs 
mūs iepriecināja un vienoja visādos brīnišķīgos 
veidos. 2011./2012. Jaungada nometnē, pašiem 
neplānoti, mūs abus iesaistīja mazā skečiņā par 
mīlestību. Tas bija jauki un mīļi, mēs pat 
saraudinājām vairākas meitenes tajā svētku vakarā. 

Redzot skečiņa panākumus, mūs LKSB Jelgavas 
grupa aicināja to rādīt vairākas reizes Valentīndienas 
balles laikā LLU Jelgavas pilī. Tad sekoja 
uzaicinājums vadīt LKSB Jāņu nometni mums abiem 
kā programmas vadītājiem – pieteikt runātājus, teikt 
ko drīkst, ko ne, būt par nometnes seju. Tas radīja 
vēl vairāk apstākļus un iemeslus būt kopā, runāt, 
darīt un smieties. Šo nometni tomēr uztvēru 
nopietnāk, jo redzēju, ka pavadot tik daudz laika 
kopā, manas jūtas pret Artūru tikai pieaug. Tā nu 
mums bija ļoti nopietna saruna, kurā Artūram 
stāstīju vairāk par sevi, par to, no kurienes es nāku 
un ko esmu piedzīvojusi. Nometnē ļoti daudz laika 
pavadījām kopā gan tādēļ, ka bija jāplāno darbi, gan 
tādēļ, ka Artūrs man palīdzēja ar suni, kas bija man 
līdzi. Artūrs pat nepiedalījās karoga spēlē, kas ietver 

skriešanu pa mežu, slēpšanos un cīņu 
starp komandām!!! Tas jau sāka 
izskatīties aizdomīgi. Ar Jāņu 
nometni nekas nebeidzās, turpinājām 
sazināties un tikties arī vasarā, 
braucām vēl kopā uz nometnēm. 
Vasara beidzās, augusta beigās 
aizbraucām kopā uz kādu LKSB 
nometni, kurā tad arī norisinājās ļoti 
nopietna saruna par to, ko mums 
abiem nozīmē mūsu draudzība. Tā 
sākās mūsu kopīgais ceļojums – mēs 
joprojām iepazīstam viens otru, 

runājam, darām visādus darbus un nedarbus, raudam 
un smejamies! Tas ir burvīgs ceļojums, un es pateicos 
Dievam, ka mēs varam to piedzīvot!

Kā katru gadu, nu jau vairāk kā 10 gadu garumā, 
LKSB rīko evaņģelizējošu Jaungada nometni. Uz 
nometni tiek aicināti jaunieši, kuri nepazīst Dievu 
un vēlas vairāk par Viņu uzzināt. Nometne šogad 
notiks Saldū, Sv. Gregora kristīgās misijas centrā no 
29. decembra līdz 1. janvārim. Šogad nometnei dots 
nosaukums „Laiks doties!”. Nometnē jaunieši varēs 
klausīties lekcijas, kuras vadīs Rīgas baptistu 
Vīlandes draudzes jauniešu darba vadītājs Kārlis 
Kārkliņš, piedalīties semināros, radošās darbnīcās, 
talantu šovā un pavisam īpašās Jaungada svinībās. 
Pieteikties nometnei un vairāk informācijas par 
LKSB var uzzināt www.lksb.lv.

Kā teiktu LKSB studenti – būs superīgi! 
Nāksi ciemos?

Daina Rāviņa
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Daina un Artūrs LKSB pasākumā

http://www.lksb.lv
http://www.lksb.lv
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Jelgavas baptistu draudze
Mātera iela 54, Jelgava, LV-3001

Draudzes kanceleja, tālr. 63022645, e-pasts: jbdraudze@gmail.com, 
www.jbd.lv

 Draudzes informatīvo izdevumu „Par Mums” sagatavoja: 
Linda Langenfelde, Tabita H. Šķerberga, Dana Ozola, Baiba Žukovska, 

Anna Priedīte, Vladimirs Godunovs
Vāka foto: Tālivaldis Langenfelds

Naktī, kas bija svētākā no visām,
Piedzima tas, kurš nesa debesis sevī.
Mīlestības priekā Viņu uzņēma,
Satraukumā Viņu sveica.
Un nezināšanā, kas tālāk būs - pavadīja.

Katru gadu no jauna ir viena nakts,
Kad visi vēlas šo daļiņu debesis pie sevis dabūt.
Lai gan tika tas gādāts bez maksas,
Tomēr, draugs, atceries, ka nevar debesis
Divreiz gadā atvērt.

Meklējot Dieva tuvumu tu debess gaismu atradīsi.
Meklējot Kristus tuvumu tu mieru atradīsi.
Un tikai izvēloties savu stāstu šajos svētkos,
Ar Dievu likt kopā.
Tik tad šī nakts svētuma pilna tev kļūs katru dien'.
Laiks ļaut Dievam valdīt mierā uz zemes,
Laiks Viņam valdīt mierā pie manis.

Dana Ozola

„Jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem.”
Ap. Pāvila vēstule Titam 2:11

Šajā svētku laikā no jauna saņemam mums dāvāto žēlastību, ar kuru 
Jēzus ienesa mieru pasaulē un cilvēku sirdīs. 

Kristus miers, kas ir pāri visiem darbiem un steigai, lai piepilda Jūs 
šajos Ziemassvētkos un vada nākamajā 2014. gadā!

Jelgavas baptistu draudzes vārdā, valdes priekšsēdētājs Artūrs Ginters
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