
Kas ir tavs donors?
Katru gadu LNT raidījums „Degpunktā” godina un pateicas cilvēkiem, 
kuri ir dāvājuši dzīvību citiem, tos izglābjot. Cilvēki tiek aicināti pieteikt 
šādus varoņus. Pieteiktie cilvēki patiešām ir bijuši varonīgi un drosmīgi. 
Ar savu ātro un nesavtīgo rīcību viņi dāvājuši kādam – kaimiņam, brālim 
vai māsai, vai pat nejauši sastaptiem cilvēkiem vēl vienu dzimšanas dienu, 
vēl vienu iespēju dzīvot.  

Nesen saņēmu vēstuli ar aicinājumu kļūt par „Lieldienu donoru 2012”. 
Izlasot šo aicinājumu un 7 argumentus, kāpēc asins ziedošana ir vērtīga, 
nonācu pie atziņas – kāpēc gan man nepamēģināt. Vissvarīgākais 
arguments man šķita šis: ar vienu asins ziedošanas reizi var palīdzēt glābt 
trīs cilvēku dzīvības.

Aizvadītajā mēnesī gan svētdienas, gan trešdienas dievkalpojumos daudz 
tika runāts par Jēzus asinīm, to nozīmi un spēku. Tas nebija bez iemesla. 
Jēzus šodien ir tavs varonis, kurš bez atlīdzības ir atdevis visas savas 
asinis, lai tikai tu dzīvotu. Asinīs ir dzīvība, un tās Kristus pie krusta 
atdeva pilnībā. Kad kareivis Viņam iedūra sānos šķēpu, iztecēja asinis un 
ūdens. Jēzus asinis tevi šķīsta, attaisno, glābj, pestī, apsargā, dziedina, dara 
stipru. 

Ja jau mūsu vienreizēja ziedošanās var glābt trīs cilvēkus, tad Jēzus upuris 
izglāba mūs visus. Viņš mūs atjauno un dod jaunu dzīvi. Šī Varoņa rīcību 
nevajag noklusēt. Viņam nav vajadzīga gada varoņa balva, kuru nolikt uz 
kumodes, bet tu pats vari kļūt par staigājošo balvu. Izmanto šo iespēju! 
Jēzum par to būs vislielākais prieks.

Priecīgus Kristus augšāmcelšanās svētkus!

Jānis Krasts
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Sieviete. Bībele. Misija.
„Kas ir dzīvība? Tā ir piedzimšana. Un ikviena 
sieviete var būt klāt un palīdzēt piedzimšanā no 
augšas” – šie bija vārdi, kas sagatavoja gan māsas, gan 
dažus klātesošos brāļus Latvijas Baptistu Draudžu 
Savienības (LBDS) Sieviešu kalpošanas apvienības 
konferencē „Sieviete. Bībele. Misija.”, kas notika 10. 
martā Jelgavas Baptistu draudzes dievnamā. Tā bija 
īpaša izdevība domāt, kas ir misija, un kā mēs katrs 
to attiecinām uz sevi.

Tāpat kā Lienes Svokas līdzdalītajā pieredzē par ceļu 
uz misijas centru Bolīvijā, kurš šķita neizbraucams, 
arī mums varbūt šķiet, ka ceļš, pa kuru dodamies 
stāstīt labo vēsti, ir neizbraucams. Tomēr gan Liene, 
gan citas misionāres, daloties misijas pieredzē ārpus 
Latvijas, viennozīmīgi saskatīja brīnišķīgu Dieva 
vadību un aizrautīgi dalījās piedzīvotajā.

Galvenā lektore Elaine Bērziņa, kas uzrunāja 
konferences dalībniekus, aicināja domāt par misijas 
mērķi un dotajiem instrumentiem, par lūgšanu 
pirms misijas, kā arī pašu galveno – Dievs vēlas tevi 
lietot! 

Lasot Apustuļa Pāvila vēstuli Romiešiem 10:1-17, 
mēs domājām par to, ka Jēzus bija pirmais 
misionārs. Viņš piepildīja savu misiju un atstāja 
mācekļus turpināt iesākto. Arī mums ir svarīgi 
saprast, kādam misijas 
darbam Dievs mūs 
aicina. Misija vienmēr 
ir jāsāk ar lūgšanu, un 
tālāk ir jādomā par 
misijas mērķi – sludināt 
grēku nožēlošanu un 
piedošanu caur Jēzu 
Kristu. Mums ir 
jāparāda, ka esam 
glābti. Svarīgi ir 
neaizmirst spēcīgos 
instrumentus, kurus 
Dievs mums devis – Bībeli un autoritāti. Bībele nav 
vienkārša grāmata, ko lasīt, tā ir Persona, ko satikt, 
un tā ir misijas pamats. Tāpat Dievs mums ir devis 
dievišķu autoritāti, kas var vest cilvēkus tuvāk 
Viņam. 

Pēc Elaines Bērziņas uzrunas Aija Vancāne, Tabita 
Ašnevica un Dace Cīrule dalījās savā pieredzē 
misijas darbā ārpus Latvijas. 

Aija Vancāne līdzdalīja pieredzi ar kristiešiem Indijā, 
kur ļoti aktīva ir māceklība, kas dod iespēju mājas 
draudzēs katru dienu atgriezties no 2 līdz 10 
cilvēkiem. Arī Tabita Ašnevica dalījās savā pieredzē 
Āfrikā, kur kalpošana tik strauji paplašinājās, ka īsā 
laikā bērnu skaits pieauga no divdesmit līdz sešsimt. 
Savukārt Dace Cīrule stāstīja par Dieva vadību 
evaņģelizējot Spānijā. 

Brīnišķīgas ir arī iespējas evaņģelizēt tepat Latvijā, 
kur sievietes var nest Jēzus gaismu gan darba vietās, 
gan esot kopā ar studentiem, par ko mums stāstīja 
Aija Vancāne un Dace Cīrule.

Paldies tiem, kas kalpoja, lai šī 
konference notiktu – māsām, kas 
gatavoja programmu un rūpējās par 
gardām pusdienām konferences 
dalībniekiem, mūsu draudzes 
jauniešu korim, kas iepriecināja ar 
dziesmām, zvanu ansamblim Agritas 
Locas vadībā, kā arī atbalstītājiem – 
kompānijai Oriflame, un katram, kas 
ar ziedojumu atbalstīja Agritas 
Drēskas nākamā gada misijas 
braucienu uz Bolīviju. 

Dzīvot misijā ir brīnišķīgākā lieta, ko cilvēks, var 
piedzīvot!

Sagatavoja Dana Ozola
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Pārveidot mūsu pasauli 
sešās dienās?!
Kā tas iespējams? Pavisam vienkārši – piedaloties 
Mission-net (MN) kongresā, kurš notika no 2011. 
gada 28. decembra līdz 2012. gada 2. janvārim Vācijas 
pilsētā Erfurtē. 

Šis bija jau otrais kongress 
un tajā piedalījās 2467 
jaunieši no apmēram 50 
nācijām (no kurām 35 bija 
Eiropas valstis). 

Uz pirmo MN kongresu 
2009. gadā no Latvijas 
devās 45 dalībnieki, uz 
otro – 24.

Mission-net ir kustība, 
kuru vada Eiropas 
Evaņģēliskā Alianse 
(EEA) un Eiropas 
Misionāru Alianse 
(EEMA).

MN mērķis ir izplatīt misijas dzīvesveidu Eiropas 
kristīgo jauniešu vidū. MN darbojas, veicinot un 
atbalstot jaunas un pastāvošas misiju kustības, kā arī 
piedāvā iespējas darboties misijās vietējā, nacionālā 
un starptautiskā līmenī. Viens no MN pasākuma 
mērķiem ir savest kopā kristīgus jauniešus 
savstarpējam iedrošinājumam, izglītošanai, 
apmācībai un mobilizācijai.

Mūsu vīzija ir redzēt Eiropā pārmaiņas, tā strauji 
mainās un mēs kā kristieši nevēlamies ignorēt faktu, 
ka reiz mēs bijām misionārus sūtošais kontinents. 
Mēs vēlamies atkal iedrošināt kristīgos jauniešus būt 
par vēstures veidotājiem un pārveidot Eiropu un 
pasauli.  

PĀRVEIDOT – kā kristieši mēs vēlamies parādīt 
Dieva pārveidojošo spēku sabiedrībā, apliecinot to ar 
savu sabiedrisko un privāto dzīvi. 

MŪSU – tas nav par individuālismu, bet gan par 
darbošanos kopā. Darbojoties šādā veidā, mēs rādām 
sabiedrībai Kristus miesas vienotības modeli.

PASAULI – tā sākas tur, kur mēs dzīvojam, bet 
misionāls dzīvesveids sniedzas tālāk par manu 
apkārtni, manu valsti, kontinentu un, visbeidzot, 
manu pasauli.

Sešu dienu garumā kongresā bija iespēja klausīties 
uzrunas un Bībeles studijas, tikties mazajās grupās 
un pārrunāt dzirdēto, piedalīties 62 dažādos 
interesantos semināros (Vai misija tiešām ir Bībelē? / 
Efektīva komunikācija / 21.gadsimta draudze / 
Pasaules ticības / Tā ir mana dzīve / Kas notiek 
misijas laukā? / Jaunie Misionāri / Bīstamā Lūgšana) 

un darbnīcās (mākslas un mīmu), apmeklēt izstāžu 
zāli „Global Vi!age” un iepazīties ar apmēram 180 
dažādām Misijas organizācijām no visas pasaules, 
kā arī Misijas padomdošanas centrā atklāt savas 
prasmes un uzklausīt padomdevējus (to apmeklēja 
vairāk nekā puse jauniešu), Misijas veikaliņā varēja 
iegādāties grāmatas, mūziku un suvenīrus, dienas 
izskaņā kopā ar jauniegūtiem draugiem baudīt 
vakara programmu un slavēšanas grupu 
uzstāšanos, pavadīt kluso laiku oāzē vai lūgšanu 
zonā.
No mūsu draudzes uz šo kongresu devāmies 
trijatā, turpinājumā spilgtākie iespaidi:

Sintija Sāviča: “Esmu ļoti pateicīga Dievam par 
to, ka Viņš deva iespēju piedalīties šajā kongresā! 

Viņš šajās dienās mainīja manu sirdi, attieksmi un 
domas attiecībā uz daudzām lietām. Biju pārsteigta - 
cik daudz ir dažādu cilvēku no dažādām valstīm, cik 
daudz dažādu veidu ir lūgšanām, slavēšanai, 
kalpošanai un, protams, arī misijai! Visinteresantākā 
likās izstāžu zāle ''Global market'', kur dažādas 
misijas organizācijas prezentēja sevi stendos ļoti 
interesantos veidos. Katrā rīta un vakara sapulcē 
Dievs ļoti iedrošināja caur vārdu, slavēšanu, liecībām 
un priekšnesumiem. Ļoti vērtīgi bija semināri, kuros 
tika runāts par tēmām, kas saistās ar misiju. 

Viena no svarīgākajām lietām, ko ieguvu kongresa 
laikā, ir izpratne par to, cik dažāda un daudzveidīga 
ir misija. 

Visu kongresa laiku cauri vijās atziņa: ''Dievs 
specializējas neiespējamās lietās'' – un tieši tas šobrīd 
ir viens no maniem lielākajiem iedrošinājumiem 
kalpošanā. Tā bija tik tiešām liela svētība – būt šajā 
kongresā!”

Jurģis Kagainis: “Pagājušajā gadā saņēmu ziņu par 
iespēju piedalīties Mission-net kongresā un 
nodomāju, ka tas būs ļoti vērtīgs pasākums, jo būs 
iespēja dzirdēt daudz kā jauna un noderīga, pavadīt 
laiku kopā ar citiem kristiešiem, kā arī nosvinēt 
Jauno gadu ārzemēs. Jau no paša sākuma domāju, ka 



braukšu kaut vai viens, pat ja neviens cits no mūsu 
draudzes nebrauks. 

Ierodoties Vācijā un sākoties kongresam, es sapratu, 
ka jākļūst patstāvīgākam un viss pasākuma laiks 
jāizlieto maksimāli lietderīgi, iegūstot sev pēc 
iespējas vairāk no tā. 
Katru dienu nācās 
izvēlēties no daudz un 
dažādiem semināriem 
tikai divus, tāpēc 
vajadzēja apdomāties, 
kurš būtu noderīgāks. 
Dienas programma bija 
pilna un daudzveidīga. 
Paralēli lekcijām 
darbojās arī izstāžu zāle, 
kurā bija iespējams 
sastapt dažādus 
misionārus un kristīgas 
organizācijas. Man patika arī sporta zona, kurā es 
varēju uzspēlēt futbolu. 

Bija liels prieks redzēt jauniešus no visas Eiropas, 
kurus, tāpat kā mani, ir sapulcinājusi viņu ticība 
Dievam un vēlme saprast Dieva aicinājumu savā 
dzīvē. Pasākuma programmā bez lekcijām ietilpa arī 
daudz kas cits, taču, manuprāt, šī pasākuma 
spilgtākais brīdis bija Jaunā gada sagaidīšana, 
dziedot slavas dziesmas Dievam kopā ar kristiešiem 
no visas Eiropas.

Brauciena rezultātā esmu nedaudz paplašinājis savu 
redzes loku par dažādām kultūrām, uzlabojis angļu 
valodas zināšanas, ieguvis kontaktus ar kristiešiem 
ārzemēs, kā arī pieaudzis ticībā. Kopumā vēlos 
teikt, ka tas bija ļoti vērtīgi pavadīts laiks.”

Laikā, kad notika pieteikšanās 
kongresam, aicinājām draudzes 
un mācītājus iedrošināt savus 
jauniešus doties uz Mission-
net kongresu un atbalstīt 
viņus. Patiess prieks bija 
redzēt, ka dažas draudzes 
sūtīja savus jauniešu šajā 
izziņas un apmācības ceļojumā, 
sedzot dalības maksu. 

Šis kongress ir ietekmējis 
jauniešu attieksmi pret misijas 
darbu gan globāli, gan 

draudzes kalpošanā, jau ir nesis 
un vēl nesīs daudz augļu! 

Turpinājums sekos un pēc nedaudz vairāk kā 
pusotra gada jau trešo reizi jauniešiem būs iespēja 
sešās dienās pārmainīt ne tikai pasauli un Eiropu, 
bet arī savu attieksmi! 

Sagatavoja Inese Mihailova 
Mission-Net koordinatore Latvijā
http://www.mission-net.org
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TREŠDIENU VAKARI – 
svētības, kas pieejamas 
katram!
Februārī apritēja gads kopš mūsu draudzē sāka 
darboties jauna kalpošanas nozare, ja tā to var saukt, 
kuras mērķis bija vadīt trešdienu vakaru 
dievkalpojumus. Šis darbs attīstījās klusi un 
pakāpeniski, bez reklāmas un cilvēciskas 
pierunāšanas. Ja atceramies, tad pēc mācītāja 
aiziešanas kādu brīdi nenotika trešdienu 
dievkalpojumi, bet kādi cilvēki bija teikuši padomes 
priekšsēdētājam Olafam, ka tomēr vajadzētu tos 
turpināt. Tā nu Olafs meklēja, kas to varētu darīt. 
Viņš uzrunāja mani, bet bija skaidrs, ka tas ir liels 
darbs, ko nevar veikt viens cilvēks bez pamatīgas 
teoloģiskas bāzes papildus savam esošajam darbam. 
Dievs lika šos vakarus sirdī arī Aināram Ginteram, 

mēs satikāmies un sākām runāt, ka, pārmaiņus 
kalpojot, varētu tos rīkot divas reizes mēnesī. Pāris 
reizes satikāmies, kopā lūdzām un domājām, kāds 
varētu būt šo vakaru mērķis, un sapratām, ka 
vēlamies, lai šie vakari ir laiks un vieta, kur cilvēki 
jūtas brīvi un nepiespiesti, labāk iepazīst Dieva 
Vārdu, kā arī, lai Dieva pielūgsme būtu pēc iespējas 
daudzveidīgāka – ar liecībām un slavu. Dieva vadīti 
izlēmām, ka būtu labi sistemātiski un secīgi aplūkot 
kādu Bībeles grāmatu, un sākām ar Marka 
evaņģēliju. Sapratām arī, ka ir vajadzīga komanda, un 
Dievs pa vienam vien aicināja cilvēkus pievienoties 
šai kalpošanai. Interesanti, ka mēs personīgi šos 
cilvēkus tik labi nepazinām, bet Dievs parādīja viņus 
un deva drosmi uzrunāt, un es ticu, ka pats Dievs 
lika viņu sirdīs atsaukties aicinājumam. Tā 
pakāpeniski izveidojās sešu cilvēku komanda, kuru 
tie, kas nāk uz vakara dievkalpojumiem, ir jau 
iepazinuši. Mēs esam – Jānis Krasts, Ainārs Ginters, 

http://www.mission-net.org/
http://www.mission-net.org/


Andris Jansons, Ilze Jansone, Guna Svoka un es, 
Anita Kazāka. Pakāpeniski, soli pa solim sekojot 
Dieva vadībai, esam daudz ko iemācījušies. Mēs no 
savas puses rūpīgi gatavojamies katrai trešdienai – 
vienreiz mēnesī sanākam kopā, lasām Bībeli, 
izvērtējam pagājušā mēneša dievkalpojumus, 
aizlūdzam, 
stiprinām viens 
otru. No 
sākumā svešiem 
cilvēkiem Dievs 
mūs ir veidojis 
par komandu, 
kur jūtamies kā 
draugi.

Nav jau tikai 
vieglums šai kalpošanā, protams, ka mums ir gan 
šaubas par savu veikumu, gan mazvērtības sajūta, gan 
aizņemtība, gan nogurums, gan reizi pa reizei 
vēlēšanās visu pamest. Tomēr Dievs vienmēr ir bijis 
uzticams. Atceros kādu tikšanos, kas sākās visai 
skumīgi – bija vasaras sākums, un daudziem no mūsu 
komandas vasara ir aizņemts laiks, vai arī 
atvaļinājumu laiks, kad gribas atpūsties. Tā nu vairāki 
savā sirdī domājām – varbūt vasarā jāpārtrauc 
dievkalpojumi. Bet tieši tad Dievs mūsu komandā 
atveda Ilzi, kura teica – bet cilvēki taču nāk, viņiem 
tas ir vajadzīgs. Daudz lūdzām, un Dievs deva idejas. 
Uzaicinājām kādus viesus, līdz ar to mūsu grafiks 
kļuva brīvāks. Pēc šīs tikšanās un kopīgajām 
lūgšanām pazuda gurdums, Dievs atjaunoja 
kalpošanas dedzību. Mēs priecājamies, ka esam 
komanda, jo varam cits citu aizvietot un iestāties 
viens par otru, kad ir vajadzība.

Varbūt kāds domā – kāpēc tad vispār vajadzīgi šie 
vakara dievkalpojumi, ja tas ir tik grūti un ja nāk 
tikai kādi 12 -14 cilvēki. Mēs esam sapratuši, ka 
Dievam nekad nav bijis svarīgs skaits, galu galā 
Jēzum bija tikai 12 mācekļi. Dievs redz savādāk kā 
mēs. Mēs tagad neredzam, kādas svētības šī uzticīgā 
kalpošana un Dieva meklēšana dos to cilvēku sirdīs 
un dzīvēs, kas nāk uz šiem vakariem. Jo viņi jau 
nenāk cilvēku dēļ. Viņu priekšā nestāv mācītājs, kuru 
varbūt vēlētos iepriecināt, nākot uz 
dievkalpojumiem, nav jau arī vienmēr tik spožas un 
meistarīgas uzrunas. Tomēr ir apsolījums – kur 2 vai 3 
ir sapulcējušies, tur ir arī Kristus. Šie cilvēki nāk 
Kristus dēļ, grib Viņu vairāk iepazīt, iemīlēt, pielūgt. 
Šie cilvēki nāk kopības dēļ, lai būtu māsu un brāļu 
vidū. Un tieši tāpēc ir vajadzīgi šie dievkalpojumi, jo 

tie palīdz kādiem no mūsu draudzes tuvoties 
Dievam. Mēs ticam, ka tā sēkla, kas viņu sirdīs tiek 
sēta trešdienu vakaros, nesīs daudz augļu mūžības 
valstībai. Mēs kopā esam priecājušies par atbildētām 
lūgšanām, turpinām lūgt par draudzi, mācītāju, 
kalpošanas nozarēm, mēs ticam, ka Dievs redz mūsu 

labo gribu un veido no tās kaut ko skaistu 
mūžībai.

Šeit mūsu mazās komandas pārdomas par šo 
kalpošanu.
Guna Svoka: „TAS IR LABĀKAIS, KAS AR 
MANI NOTICIS AIZVADĪTAJĀ GADĀ! 
Pirmkārt: gatavojot uzrunas no Marka 
evaņģēlija, nācies padziļināti, teoloģiski studēt 
Dieva vārdu un Bībeles vēsturi, un “izrakt” 
pārsteidzoši daudz dārgumu! Otrkārt: veiksmīgi 

pārvarēts “lampu drudzis”– uztraukums, kas sākumā 
piezagās katru reizi, kad vajadzēja uzstāties cilvēku 
priekšā gan runājot, gan vadot trešdienas 
dievkalpojumu. Treškārt: piedzīvota īpaša 
sadraudzība, garīga kopība ar Kristu centrā – gan ar 
trešdienu runātāju un mūziķu komandu (mūsu 
ikmēneša pirmo pirmdienu tikšanās ir miljonu 
vērtas!), gan ar uzticīgajiem klausītājiem, lūdzējiem 
un Dieva darbu lieciniekiem. Viņu starojošie acu 
skati un smaidi ir kā gandarījuma balva par šim 
darbam veltītajām garajām stundām. Ceturtkārt un 
galvenokārt: piedzīvots Dieva tuvums, paklausītu 
lūgšanu svētība, prieks, ticības drosme, “...gudrība un 
atklāsmes gars, lai Viņu izprastu, apgaismota gara acis, lai 
zinātu, kādu cerību dod Viņa aicinājums un kādu godības 
bagātību Viņš savējiem liek iemantot!” (Efez. 1:17,18)”

Jānis Krasts: „Gatavošanās prasa diezgan lielu 
pašaizliedzīgu piepūli, taču vēlāk Dievs dod 
gandarījuma sajūtu. Ir prieks, ka Dievs var lietot 
mūs, neprofesionāļus. Man atmiņā palicis vakars, kad 
biju diezgan slims, bet bija jārunā. Gatavoties nebiju 
spējīgs, bet Dievs to redzēja un palīdzēja uzrunāt 
sanākušos. Pilnībā izjutu Viņa vadību. Runātais bija 
tekošs, vēl raitāks nekā tad, kad biju gatavojies sešas 
stundas.”

Andris Jansons: „Kā komandai tā ir lieliska iespēja 
mācīties vienam no otra, arī mācīties pieņemt otru 
kāds viņš ir. Lieliska iespēja padziļināti apgūt 
Rakstus un kopt Dieva doto talantu. Iespēja būt 
kopā ar brāļiem un māsām ne tikai svētdienā. Tā ir 
arī cīņa pārvarēt savu slinkumu, kūtrumu, lai 
trešdienu vakaros dotos uz baznīcu...”

Trešdienas vakaru kalpošanas komandas vārdā, 
Anita Kazāka
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Cik labi ir dzīvot, ja sirds 
var teikt – es ticu Dievam!
Dažas stundas vējainā marta svētdienas pēcpusdienā 
pavadām sirsnīgā un svētīgā noskaņā ar mūsu draudzes 
māsu Ainu Lukstiņu – sarunās un pārdomās par dzīvi, kas 
nu jau iesniegusies devītajā gadu desmitā, un, 
vissvarīgākais, par dzīvi ar Dievu. Šai sarunai cauri 
vijas prieks un pateicība par garo, Dieva svētīto mūžu, par 
ģimeni un tuvajiem, draudzi, par iespēju joprojām aizlūgt, 
uzrunāt un aicināt pie Dieva. Ticam, ka Ainas dzīvesstāsts 
un liecība būs mums par svētību un iedrošinājumu.

Atceros savu bērnību, ko pavadīju Kurzemes jūrmalā, 
Vaidē, kas man vienmēr ir atmiņā kā Dieva glezna. 
Tieši tāpat arī tagad, kad pēdējos 28 gadus vasaras 
pavadu Mazirbē – tā ir kā Dieva glezna ar 
brīnišķīgām krāsām un saulrietu, ko katru vakaru 
varu baudīt.

Mani vecāki bija no baptistu draudzes, katru 
svētdienu kājām gājām uz 7 kilometrus attālo Pitraga 
baptistu draudzi, ziemās un rudeņos braucām ar 
zirgu vai divriteni. Esmu pateicīga Dievam, ka tagad, 
vecumā, varu vasarās atgriezties savā bērnības 
draudzē, kur mans brālis un māsa dziedāja korī. 
Esmu no Anševicu dzimtas, un mēs visi esam lieli 
dziedātāji. Man ir liels prieks, ka mana brāļa 
mazbērni arī ir šajā draudzē, Mārtiņš studē Baltijas 
Pastorālajā institūtā un jau kalpo kā sludinātājs, 
pārējie aktīvi darbojas Pitraga draudzē.

Kā jūs vecāki audzināja ticībā Dievam?

Mēs bijām četri bērni – divi brāļi un divas māsas. 
Katru vakaru vecāki 
lūdza Dievu, svētdienās 
gājām uz 
dievkalpojumu, bet, ja 
kādreiz netikām, tēvs 
noturēja svētbrīdi mājās 
– lasīja priekšā un 
paskaidroja Bībeli, kopā 
dziedājām, lūdzām. 
Atceros, ka mana 
mamma bieži lūdza: „Es, 
Dievs, varbūt neredzēšu, kā Tu sastapsi manus 
bērnus, bet es aiziešu mūžībā ticēdama, ka Tu viņus 
atradīsi.” Šīs viņas lūgšanas tika uzklausītas, jo 
jaunības gados mans ceļš aizgāja prom no Dieva, 
atgriezos tikai 44 gadu vecumā, kad mamma jau bija 
mirusi. Arī mana māsa un brāļi mūža otrajā pusē 
sastapa un pieņēma Dievu. 

Pastāstiet, kā jūsu ceļi aizgāja no Dieva un kā 
notika jūsu atgriešanās.

Pēc skolas beigšanas sāku dzīvot un strādāt Kolkā, 
kur nebija draudzes. Sākumā katru nedēļu braucu uz 
mājām, bet pamazām kļuvu patstāvīgāka, mājās 

viesojos retāk un uz draudzi 
vairs negāju. Man arī nebija 
kristīgu draugu Kolkā, 
padomju laikā luterāņu 
baznīcā bija Zivju ceha 
tukšās taras noliktava. 
Kopā ar draugiem sāku 
apmeklēt balles un 
sarīkojumus, man patika 
šāda dzīve, tomēr vienatnē 
sirdsapziņa uzrunāja, un 
nebiju gluži laimīga par to, 
kā tagad dzīvoju, un ka tik 
maz laika veltu vecākiem.

Kolkā apprecējos, vīrs bija luterānis, ļoti labs, kluss 
un ģimenisks cilvēks. Tur arī piedzima mūsu pirmais 
bērns, dēls Guntis. Pēc vairākiem gadiem bija iespēja 
pārcelties uz dzīvi Nākotnē, uzbūvēt savu māju, tur 
piedzima meitas, un tur esam pavadījuši visu savu 
dzīvi. Kad nomira mana mamma, tētis pārcēlās 
dzīvot pie mums. Viņš teica, ka gribot iet uz baznīcu, 
lai es uzzinot, kur Jelgavā ir baptistu baznīca. Es 
nevarēju iedomāties, kā lai to uzzinu, nevarēju taču 
iet uz ielas kādam klāt un prasīt, bet bija kauns tētim 
atteikt. Tie bija 70-tie gadi. Bet interesanti, kā Dievs 
kārtoja, ka tieši tai laikā Jelgavas universālveikalā 
sastapu jaunības dienu draudzeni Austru Sīli, kas gāja 
baptistu draudzē, viņa man pateica adresi, un es 

varēju pateikt tēvam. Viņš aicināja mani 
līdz uz draudzi, es sākumā negāju, 
aizbildinājos ar darbiem, bet cik tad ilgi 
aizbildināšos, tā nu vienreiz aizgāju viņam 
līdz. Un man iepatikās, gribējās uz šejieni 
katru svētdienu. Toreiz draudzē kalpoja 
mācītājs Artūrs Šķuburs. Nācu apmēram 
pusotru gadu, kamēr pa īstam atgriezos. 
Tas nebija tik viegli, jau daudzi gadi bija 
nodzīvoti, izveidojies pasaules uzskats, 
daudz ko nācās pārdomāt un pārvērtēt.

Šajā meklējumu laikā Dievs lietoja cilvēkus, kas bija 
kopā ar mani, skaidroja, atbildēja uz jautājumiem. 
Tās bija māsas Austra Sīle un Zvaigznīte Gintere. 
Atceros, reiz pēc dievkalpojuma mani mocīja visādi 
jautājumi, Austra teica, ka vajagot tos pārrunāt ar 
mācītāju. Es nevarēju iedomāties, ka varētu kaut ko 
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prasīt mācītājam. Bet Austra mani aizveda pie 
mācītāja, atceros, kā mēs trijatā runājām un lūdzām. 
Šie cilvēki nebija uzbāzīgi, bet bija sajūta, ka neesmu 
viņiem vienaldzīga, un tas man bija ļoti svarīgi.

Drīz pēc tam, 1975. gadā, kristījos, mēs bijām četri, 
kas kristījāmies tajā reizē.

Kā ticība izmainīja jūsu ikdienu un dzīvi 
ģimenē?

Atceros, ka vīrs man jokodamies teica – tiem 
baptistiem jau nebūtu ne vainas, ja tikai viņi tik traki 
neskrietu uz baznīcu katru svētdienu. Es gan 
apmeklēju draudzi arī pirmdienās, lūgšanu stundās, 
tās man bija ļoti svarīgas un svētīgas.

Sākumā neklājās viegli, jo saņēmu nosodījumu no 
apkārtējiem cilvēkiem, tieši neviens neteica, bet 
zinu, ka par to runāja. Mana meita Lailita, kurai 
tolaik bija 16-17 gadi, brauca man līdz uz baznīcu un 
vēlāk arī kristījās. Viņu vairākas reizes sauca uz 
komjaunatnes sapulcēm un pārmeta par ticību 
Dievam. Arī manu vīru, 
kas bija brigadieris, 
gribēja atlaist no darba, jo 
sieva un meita ir ticīgas, 
un cilvēks, kas nevar 
ievest kārtību savā mājā, 
nevar vadīt brigādi. Par 
laimi, Dievs pasargāja, 
priekšnieks par viņu 
iestājās, un vīru no darba 
neatlaida. Es tolaik 
strādāju bērnudārzā par auklīti, mana vadītāja tika 
izsaukta pie partijas sekretāra un lika mani atlaist, lai 
nesabojāju bērnus. Viņa atteicās, jo es biju laba 
darbiniece, vadītāja teica, ka jaunākās auklītes var no 
manis tikai mācīties atbildību un akurātību.

Dievs turpināja darboties, mans brālis, kas bija 
alkoholiķis, arī atgriezās pie Dieva. Viņš bija vairākas 
reizes mēģinājis atmest dzeršanu, bet nesekmīgi. 
Reiz viņš atnāca līdz uz baznīcu, nožēloja visu savu 
aizvadīto grēcīgo dzīvi ar asarām, tā, ka zem viņa bija 
peļķe. Pēc tam viņš vairs nedzēra. Pusgadu vēlāk 58 
gadu vecumā mans brālis nomira, jo veselība bija 
sabojāta, bet es priecājos, ka viņš ir pie Dieva, un ka 
mammas lūgšana arī par viņu ir uzklausīta.

Arī mans vīrs, kas bija luterānis, bet kuram nebija 
dziļu attiecību ar Dievu, iepazina Dievu. Tas notika 
Atmodas laikā, kad Annas baznīcā bija Latvijas 
karoga iesvētīšana. Toreiz tur bija tik daudz cilvēku, 
ka visiem vietas nebija, daudzi stāvēja ārā, bija 

izvietoti skaļruņi. Šis dievkalpojums un karogu 
iesvētīšana manu vīru tik dziļi aizkustināja, ka viņš 
arī sāka braukt uz baznīcu katru svētdienu. Tad es 
viņam smiedamās teicu: „Tie luterāņi arī paliek galīgi 
traki, katru svētdienu iet uz baznīcu.” Tā mēs 
svētdienās braucām katrs uz savu draudzi, nebija ne 
nesaprašanās, ne skandālu.

Arī mana māsa atgriezās pie Dieva. Un daudzi cilvēki 
manā dzimtā ir atgriezušies, vecāki padomju gados 
bija attālinājušies no Dieva, bet viņu bērni tagad ir 
aktīvi draudzēs. Par to man liels prieks.

Kā jūs jūtaties mūsu draudzē?

Pašā sākumā iejusties palīdzēja draudzene Austra, 
atceros, bieži pēc dievkalpojuma ciemojāmies viņas 
mājās, kopā dzērām kafiju, ko toreiz veikalā nemaz 
nevarēja brīvi nopirkt, un runājāmies. Draudzē 
vienmēr bijis pāri 100 cilvēkiem, bet man patika 
atmodas gadi, kad soli bija pilni, sāp sirds, ka tagad 
tie dažreiz ir pustukši. Es dzīvoju 18 kilometrus no 

draudzes, tādēļ nevarēju tik aktīvi 
kalpot, tomēr ilgus gadus braucu uz 
pirmdienas lūgšanu sapulcēm, kādus 
trīs četrus gadus kalpoju virtuvē laikā, 
kad cēlām baznīcu, piedalījos baznīcas 
tīrīšanas talkās.

Esmu priecīga, ka vasarās varu būt savā 
bērnības draudzē Pitragā, katru 
svētdienu uz dievkalpojumiem jaunieši 
aizved ar busiņu. Patīk man tie Pitraga 
jaunieši, viņi ir tik mīļi pret mums, 

vecajiem, vienmēr ievēro un samīļo. Liels prieks arī 
par mūsu draudzes jauniešiem, viņos jūtama Dieva 
Gara dzirksts, šādu dedzību vēlētos redzēt visā mūsu 
draudzē. 

Pastāstiet, ko vēl īpašu Dievs darījis jūsu dzīvē.

Man bija 66 gadi, kad kādā naktī mani aizveda uz 
slimnīcu ar stiprām sāpēm sirdī. Tikai pēc tam 
uzzināju, ka man bijis smags infarkts, ka sirdsdarbība 
pat bija apstājusies un atsākusies pēc tam, kad divas 
reizes bija pielietots elektrošoks. Kad gulēju 
slimnīcā, ārsti bērniem teica, ka neko nevar solīt, ka 
nevar zināt, vai izveseļošos. Kad uzzināju, ka mana 
sirds bija apstājusies, es ar asarām jautāju Dievam: 
„Dievs, ja mana sirds bija apstājusies, kādēļ Tu to 
iekustināji? Kādēļ Tu man liec vēl dzīvot, jo gadu 
man jau daudz?” Savā sirdī sadzirdēju atbildi: „Tev ir 
daudz radu un draugu, kuri par Mani neko nezina. 
Tev jāstāsta viņiem par Mani.” Un to es pieņēmu par 
savu uzdevumu. Sāku domāt, kā lai pastāstu 

Par Mums Nr. 1 2012 7



cilvēkiem par Dievu, sāku rakstīt apsveikuma 
kartītes dzimšanas dienās, Ziemassvētkos ar kristīgu 
dzeju, dažiem jaunības draugiem rakstīju un joprojām 
rakstu vēstules.

Man bija doma, ka varētu nosvinēt 70 gadu jubileju ar 
tādu kā liecināšanas, evaņģelizācijas sapulci, kur 
varētu teikt un apliecināt, ka 70 vai 80 gadu nav vēl 
nekas, ka ir kas svarīgāks – Mūžība. Bet toreiz kaut 
kā neizdevās. Pagājušajā gadā bija mana 80 gadu 
jubileja, un gribēju šo reizi izmantot, lai liecinātu par 
Dieva žēlastību manā dzīvē. 14 gadi bija pagājuši no 
manas slimības un dziedināšanas, un sapratu – tagad 
vai nekad. Meitas man palīdzēja šādas svinības 
sarīkot. Bija ap 60 viesu – radi, draugi, paziņas. 
Noīrējām kultūras nama mazo zāli, piedalījās mūsu 
jaunieši, dziedātāji, mācītāji, teicām liecības, arī es 
savu liecību, bija dziesmas un dzejas. Galvenais šajos 
svētkos nebija ēšana, bet kopīgais laiks un liecība par 
Dievu. Protams, pēc tam cienājāmies – ēdām desiņas, 
salātus un torti. Bija ļoti labi un sirsnīgi.

Kā cilvēki pieņēma šādas svinības?

Uz svinībām biju uzaicinājusi arī savu ģimenes ārsti. 
Kad devu viņai ielūgumu, jautāju, vai viņa ir bijusi 
baptistu sabiedrībā, daktere atbildēja, ka nav. 
Viesībās piegāju pie viņas un pajautāju: „Nu, dakter, 
kā jums patīk mūsu baptistu sabiedrībā?” Viņa 
atbildēja: „Man jūsu sabiedrība ļoti uzrunāja”. Gribu 
viņu arī uzaicināt vasarā ciemos uz Mazirbi.

Tas mūsdienu sabiedrībā nav parasts, ka 
veidojam tuvas attiecības ar it kā svešākiem 
cilvēkiem? Jūs rīkojaties savādāk, kas uz to 
pamudina?

Man patīk. Dažkārt prātā ienāk doma par kādu 
cilvēku un es jūtu, ka man vajag par viņu lūgt Dievu. 
Tā esmu lūgusi par daudziem, par savu bērnu skolas 
direktoru, jau minēto ārsti. Cilvēki bieži ir vientuļi, 
dzīves ir salauztas, es varu pastāstīt par Dievu, ienest 
prieku, aizlūgt, apciemot slimos, arī pansionātā 
esošos. Dievs man vienkārši liek ieraudzīt tos 
cilvēkus, kas Viņu nepazīst. Zinu, ka nav tāda 
grēcinieka, ko Dievs nevarētu apžēlot un mainīt. 
Dažreiz, kad rakstu tās vēstules, domāju – nav nemaz 
tik viegli, man jau tomēr 80 gadu, šis tas sāp, bet tad 
domāju – man taču gribas, lai viņi zina par Dievu. 
Tāpēc turpinu rakstīt.

Pastāstiet par saviem bērniem.

Man ir trīs bērni, dēls Guntis, meitas Lailita un 
Mairita. Manas meitas ir atsaukušās Dievam, dēls vēl 
nē. Bet es turpinu lūgt par viņu un atceros manas 
mammas ticību un pārliecību, ka Dievs mūs atradīs. 
Tā ticu arī par savu dēlu. Lailita ir mūsu draudzē, 
Mairita ir Vasarsvētku draudzē. Ilgus gadus Mairita 
strādāja par bārmeni, līdz kāda sieviete no 
vasarsvētku draudzes viņai teica: „Cik ilgi tu strādāsi 
šai vietā, tava mamma, māsa un dēls lūdz Dievu par 
tevi!” Šis teikums viņu atmodināja, Mairita aizgāja uz 
Vasarsvētku draudzi un tur arī palika. Esmu priecīga, 
ka arī mani mazbērni pazīst Dievu.

Atskatoties uz savu dzīvi, varu teikt, ka Dievs 
bagātīgi svētī un dāvā tā, kā neesi ne cerējis, ne 
lūdzis. Es nejūtos to pelnījusi, cik daudz laba Dievs 
man dod.

Ar Ainu Lukstiņu sarunājās Anita Kazāka un Tabita 
H. Šķerberga
Foto no A. Luksiņas personīgā arhīva
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