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Šajā žurnāla numurā ir divas lielas tēmas –
MISIJA un ĢIMENE. Nav pārsteigums, ka 
abas tās cieši saistītas ar vārdu – SIEVIETE. 
Sieviete – Dieva princese un Kristus
kalpone, lieciniece, māsa un māte.
Viss vienlaicīgi. Viss vienā. Nesadalāmi.
All in one. 
Sievietes dzīvē vispār viss ir nedalāmi kopā. 
Nav iespējams nodalīt vienu kalpošanu no 
otras, vienu darbiņu no otra. Nevar nodalīt 
„Marijas daļu” no „Martas daļas”. Viss iet 
roku rokā – vienlaicīgi
un nepārtraukti. 
Izlasiet par Lienes gaitām Bolīvijas džungļu 
misijā, ko pirms 70 gadiem tur izveidoja 
latvieši! Varbūt vēlēsieties atbalstīt arī
Agritas vēlmi doties viņiem palīgā.
Varbūt pa visiem kopā mums izdosies 
veicināt kādu Rinkonas latviešu viesošanos 
šeit – Latvijā? 
Izlasiet par Indras māmiņu, par viņu lielo 
ģimeni. Kā mammīte, šķiet – viegli, itin 
kā spēlēdamās prata grūto pārvērst par 
skaisto. 
Izlasiet par Mirjamu – kā visas lietas 
savijušās vienā nepārtrauktā dzīves darbā. 
Izlasiet arī par to, ko mazajai Aelitai sacīja 
viņas ģimenē. 
Gribēju tikai teikt – Dievs skatās pāri mūsu 
neveiksmēm. Viņš paņem mūs tādus, kādi 
esam, un savieno mūsu „mazos darbiņus” 
vienā Lielā Veselumā.
Viņš redz, aicina un noliek mūs katru
Savā Ģimenē – Savā Misijā.
                                                               T. Runce

„Marija un Marta”   Jūnijs / 2012



4

SKA birojs Rīgā, Lāčplēša ielā 37
atvērts trešdienās 10:00 – 17:00
Tel.: 67227195
E-pasts: marta.kalpo@lbds.lv

SKA vadītāja Elita Lapiņa
Tel.: 26377007 
E-pasts: elita.lapina@inbox.lv
Lai personīgi ti ktos ar SKA vadītāju,
lūdzam iepriekš sazināti es!

Ziedojumus
Sieviešu Kalpošanas apvienībai
varat pārskaitī t uz bankas kontu:

Latvijas Bapti stu draudžu savienība
Banka: A/S SWEDBANK
Reģistrācijas nr.: 90000085765
Konts: LV78HABA0551025781989
Ar norādi: Sieviešu kalpošanas apvienībai

Šo prieku neviens jums neatņems,
jo es jūs redzēšu atkal. 
Mani bērni no prieka avoti em smels 
un dzers no dzīvības akas.

Sargājiet avotus, sargājiet aku.
Sargājiet sevī vārdus, ko saku.
Šo prieku neviens jums neatņems. 
/Ruta Štelmahere/

SVEICAM!
Sveicam sieviešu kalpošanas vadītājas:
5. jūnijā Karinu Skalbi 35 (Rīgas Bēteles dr.)
3. jūlijā Ilonu Antonovu 50 (Ainažu dr.)
11. jūlijā Kiru Spulde 60 (Skrīveru dr.)
7. jūlijā Mirdzai Jaunzemei 80
(SKA goda māsa, ASV)
14. augustā Lidijai Tervitei 75
(SKA goda māsa, Liepājas Ciānas dr.)

Sveicam jubilāres ar Līvijas Godiņas fotografēto rožu pušķi Gruzijā.
Katrā ziedā ir apslēpta šokolādes sirsniņa!

LĪDZJŪTĪBA
SKA goda māsa Lilija Kalna (18.08.1927. – 12.05.2012.) aizgājusi Mūžībā. 
Mācītāja Haralda Kalna dzīvesbiedre, ilgus gadus kalpojusi diakonijas darbā. 
Mīlestī bā esam kopā ar viņas ģimeni un tuviniekiem.



Esat aicināti 
uz Sieviešu kalpošanas apvienības organizēto nometni

„SIEVIETES DZĪVES KRĀSAS” 
10. - 12. augustā Siguldā, Kaķīškalna Laureņču hotelī

Informācija: marta.kalpo@lbds.lv; 26377007 (Elita Lapiņa); 
29105161 (Ligita Bodniece). Pieteikti es līdz 8. jūlijam.

Piektdiena, 10. augusts:
Ierašanās un reģistrācija no pl. 13.00
Atklāšana pl. 15.00
           Atskats uz LBDS SKA organizēto nometni bērniem ar īpašām vajadzībām 
           Iepazīšanās ar misionāri Virdžīniju Krīmaijeri (Virginia Kreimeyer), ASV
Vakara programma
           Piedalās Priekules dr. sludinātājs Mārcis Zīverts un senioru kora grupa

Sestdiena, 11. augusts:
Lekcija „Misija”- Virdžīnija Krīmaijere
Interešu grupas – dienas laikā iespēja piedalīti es 2 - 4 grupās pēc izvēles:
        • „Sieviete, sieva, māte, privātuzņēmēja - Dieva bērns”- Talsu kristī gās  
           skolas direktore Inguna Gruzniņa
        • „Zaļie pirksti ņi”- daiļdārzniece, agranome Lienīte Sestule
        • „No sapņiem uzcelt māju kalna galā”-
           Ventspils muzeja direktore Margarita Marcinkēviča
        • „Izglītī bas iespējas Latvijā un Eiropā”- karjeras konsultante Ilze Jansone
        • „Pirmā emocionālās palīdzības (PEP) mamma”- Ieva Balode
        • „Sti lista padomi”- Diāna Dravniece
        • „Salvetes brīnumainās pārvērtī bas (locīšana)”- Gita Vadone
        • „Žēlsirdības darba nianses”- ”Fonds cerība ģimenei”
           vadītāja Mudīte Mardoka
        • „Mentorings”- Virdžīnija Krīmaijere

Vakara programma
           Svētruna Mateja dr. mācītājs Ainars Bašti ks. Dzied Lība Ēce Kalniņa

Svētdiena, 12. augusts:
           Dievkalpojums. Vada Valmieras dr. sludinātājs Lauris Tartars,
           dzied un liecina operdziedātāja Evita Zālīte MM
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LIETO SAVAS DĀVANAS!
Māra Martinsone, Mazsalacas draudze

Vēlos jūs iepazīstināt ar manu vīramāti, čaklu Mazsalacas draudzes māsu 
un Dieva lielo darbu liecinieci Mirjamu Martinsoni. Tik lielus darbus, kādus 
Dievs dara pie viņas, reti esmu redzējusi. Caur savām asarām un sāpēm viņa 
vienmēr atrod spēju pateikties un būt mierīga ar to, ko Dievs viņai dod.
Vairāk kā pirms 30 gadiem Mirjamai tika diagnosticēts vēzis, bet Dievs dara 
lielas lietas un Mirjama ir mūsu vidū kā Dieva spēka lieciniece. Es patiesi vēlos, 
lai šī intervija ir kā stiprinājums ticībā un paļāvībā uz Dieva spēku ikvienam.

Iepazīstini, lūdzu, ar sevi, kurā pusē ir tavas dzimtās mājas?
Esmu dzimusi pirms75 gadiem kristīgā ģimenē, Aizputes rajona Cīravas ciemā. 
Mamma tur bija vietējā jau vairākās paaudzēs un viņa bija Sakas baptistu 
draudzē. Tētis nāca no Ozolnieku pagasta. Viņš bija mācījies Amsterdamā, 
kādu brīdi Rīgā (tētis bija Eduards Kāpostiņš, baptistu draudžu mācītājs). 
Atmiņas no agrās bērnības ir gaišas, atceros, kā baznīcā, uzcelta uz krēsla, 
teicu dzejoļus.
Baidoties no izsūtījuma, mēs dzīvojām vairākās vietās Kurzemē, Dundagā. Tas 
bija laiks, kad cilvēki viens otram palīdzēja, pateica, ka draud atkal izsūtīšana 
vai vajāšana no valdības puses. No mums, bērniem, jau to slēpa. Atceros, ka 
vienreiz pat pārcēlāmies naktī, mašīna jau mūs gaidīja un pārveda uz jaunu 
dzīves vietu. Bijām Kurzemes katlā, karš bija beidzies, bet iznākums bija
skaidrs. Tētis gribēja braukt uz Rietumiem, bet mamma raudāja un negribēja. 
Tad bija skaidrs, ka jāmaina uzvārds, bet to nepaspēja. Tā mēs palikām tepat.
Es agri sāku ganu gaitas gan pie saimniekiem, gan vēlāk kolhozos. Tas man 
grūtības nesagādāja. Ļoti patika lūkoties mākoņos, es ar tiem sarunājos un 
sadzirdēju arī atbildes.
Tajā laikā nebija organizēta māsu pulciņa darbība draudzē. Sievietes jau 
vienmēr ir bijušas blakus draudzē mācītājam, palīdzēja kalpošanā ar veciem 
ļaudīm, bērniem, mājapmeklējumos. Man tētis bija ļoti kustīgs cilvēks un 
mēs bieži braucām ar dažādiem satiksmes līdzekļiem no draudzes uz draudzi 
kalpot. Braucām ar velosipēdiem pa zemes ceļu no Mazsalacas uz Valku. Tur 
bija pajukusi latviešu draudze, bet tētis palīdzēja gan vietējiem, gan igauņu 
atzaram un atjaunoja tur latviešu draudzi. Igauņi brauca pie mums un mēs 
braucām pie viņiem.
Lasot žurnālu „Tikšanās”, man atausa atmiņā Jaunjelgavas draudze. Žurnālā 
bija intervija ar tagadējo draudzes mācītāju Pāvilu. Tur mums arī bija aktīva 
kalpošana. Bija gan latviešu, gan krievu grupa, gājām gan pie vieniem, gan 
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pie otriem uz dievkalpojumiem. Pēc tam spēlējām bumbu Daugavas malā. 
Bija jauka sadraudzība un nebija nedz savstarpēja nesaticība vai dalīšanās 
kā tagad tas mēdz būt. Kad bijām Mazsalacā (Mirjamas tētis 1951.gadā 
atsāka kalpošanu kā mācītājs Mazsalacā), mums bija jauks paradums, ka 
svētdienās, vasarā, kaut arī bija divi dievkalpojumi (11.00 un 17.00) mēs 
gājām pēc dievkalpojumiem pastaigāties uz Skaņo kalnu un tā bija ļoti 
jauka liecība pilsētā, ka mēs esam sadraudzībā. Skaņais kalns no 
Mazsalacas ir kādi 4 km, bet tas tika veikts rotaļās ejot – sunīšus spēlējot 
vai arī „pēdējos pārus” izskrienot. Tad nebija atsevišķi nedz jauniešu gru-
pas, nedz bērni, nedz vecie ļaudis, visi gāja kopā. Kādreiz, ja kāds vecāks 
cilvēks netika līdzi, tad pat savos 80 gados minās mums līdzi ar velosipēdu, 
jo tā bija viņam vieglāk.

Kad tu pati sāki kalpošanu?
Es draudzē esmu jau 60 gadus. Pēc vidusskolas ļoti gribēju mācīties 
farmāciju, bet tas nesanāca, jo mamma saslima nopietni. Man palika abi 
jaunākie brāļi. Tā sanāca, ka es aizgāju strādāt virtuvē un vēlāk pabeidzu 
tehnikumu - pārtikas tehnoloģiju.
Dziedāju korī un to darīju 40 gadu garumā, kaut arī neesmu ar izcili labu 
balsi. Man draudzē vienmēr ir bijis saimnieciskais darbs, turpināju to, ko 
biju redzējusi, ko darīja mana mamma gan viesu uzņemšanā, gan praktiskā 
saimniekošanā. Ilgus laikus tīrīju un tīru baznīcu – gan pirmsākumos 
Jaunjelgavā, gan Mazsalacā. Tas nav tikai fizisks darbs, tas ir arī dvēseles 
darbs. Pēc tam, kad esi iztīrījis baznīcu, vari apsēsties un baudīt. Atļaušos 
teikt, ka tā ir pat svētlaime, izjust, ka tu esi atradis savu kalpošanas stūrīti 
savā draudzē.
Agrāk mēs taisījām paciņas vecajiem ļaudīm, kuri nevarēja atnākt. Daudz 
jau viņu nebija, kādi 4-5. Tos apmeklējām mājās. Pēc māsu ierosinājuma 
bērni gāja uz slimnīcu dziedāt. Mēs rūpējāmies par bērnu pabarošanu, kad 
bija talkas pie baznīcas. Cepām pankūkas un laukā ēdām.
Kad siltināja baznīcu, sestdienās parasti nāca strādāt kādi 3 vīri. Es gatavoju 
pusdienas, bet māsas atnesa kādu kartupeli vai burkānu, kas nu kuram 
dārzā bija izaudzis.

Mans mūžs ir slava un pateicība Dievam. Dāvida dziesmās ir rakstīts: 
„Kalpojiet Tam Kungam ar prieku, nāciet Viņa vaiga priekšā ar gavilēm” 
(Ps.100:2). Esmu to ļoti stipri izjutusi sevī, jo mēs neviens neesam 
pasargāti dzīves gājumā ne no slimībām, ne zaudējumiem. Tad ir labi, ja ir 
kur balstīties un stiprināties. Zemes dzīvē mums ir jāizdzīvo viss, arī maizīti 
pelnīt sviedriem vaigā. Citreiz, esot slimnīcā, man blakus esošie jautā – kā 
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tad tā, tu tici Dievam, kalpo baznīcā, bet esi 
šeit man blakus. Neesmu no runātājiem, bet 
Dievs dod sakāmo tajos brīžos. Tad saku – tādēļ, 
lai pateiktu tev, ka Dievs mīl arī tevi, ne tikai 
mani. Ir arī vājuma brīži, kad gribas paslēpties, 
aizbēgt kaut kur, lai neviens neredzētu asaras. 
Bet tas viss nav bez Dieva ziņas. Jo Dievs dod 
nogurušajiem spēku, spirgtumu. Man dzīvē ir 
bijušas ļoti daudzas gaišas dienas, kad esmu 
bijusi laimīga un bagāta. Man ir divi dēli, četri 
mazbērni, vīrs gan agri aizgāja mūžībā, nesagai-
dot sešdesmit gadus. Man ar viņu ir bijis laimīgs 
mūžs. Viņš manā dzīvē nebija tik vien kā vīrs, bet 
arī kā personība un biedrs dzīvē. Viņa kalpošana 
Dievam, kalpošana draudzē, ticības dzīve bija 
viņa dzīvesveids. Es biju izlutināta. Ar bērnu 
garīgo audzināšanu vairāk viņš rūpējās, man 
palika vairāk rūpes par saimniecību, vēderiņiem 
un tīrām drēbītēm.
 

Vai vari pastāstīt, kā esi palīdzējusi savam vīram kalpošanā? (Mirjamas vīrs 
bija Emīls Martinsons – kristīgu dzeju autors un viņa dzeja ir tikusi izmantota 
arī daudzu dziesmu pamatā).
Jaunas dziesmas un dziesmu grāmatas vispār nebija. Emīlam pašam radās 
daudz dziesmu un dzeju, ap 150. Dažām dzejām viņš pielika savas melodijas 
klāt, dažas piemēroja. Bija arī tādi gadījumi, kad atbrauca viesi un dziedāja 
skaistu dziesmu. Dievs manam vīram deva tādas spējas - dziesmu klausoties, 
pierakstīt melodiju. Viņš tā ātri, ātri salika punktiņus uz nošu līnijām, man 
atkal veicās vārdus ātri pārrakstīt. Tā mums radās jaunas dziesmas.
Bagāts un svētīgs laiks bija, kad Mazsalacā kalpoja mācītājs Gunārs Baumanis. 
Tad mēs daudz braukājām uz citām draudzēm – uz Cēsīm, Limbažiem, Valmie- 
ru, arī uz Igauniju un igauņi brauca pie mums. Tie bija laiki, kad naudas nebija 
un arī veikalos nekā nebija. Bija jāstāv lielās, garās rindās. Es domāju, ka 
mēs tad bijām ļoti laimīgi savā kalpošanā. Tā nebija, ka mēs tikai savā sulā 
vārījāmies. Dievkalpojumi bija diezgan labi apmeklēti. Toreiz mums darbā 
katram bija pielikts ideoloģiskais audzinātājs, kas centās kaut ko iemācīt. Bet 
man bija ļoti laba aizmugure, ja kaut ko nezināju, tad varēju vīram izstāstīt, kā 
ir. Viņš mani pamācīja, kā atbildēt un darīt. Atceros vienu reizi, kad draudzē 
kalpoja mācītājs Herberts Ašmis. Bija Ziemassvētku diev kalpojums, baznīca 
bija pilna, ienāca trīs vīri – skolas direktors, mācību pārzinis un vēl kāds. Toreiz 

Mirjama un Emīls 
Martinsoni kāzu dienā
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viņiem bija līdzi magnetofons, kas tajā laikā bija iespaidīgi liels koferis. 
Viņi apsēdās, atvēra savus koferus, lai ierakstītu, kas pie mums notiek. 
Mūsu jaunākais dēls Aivis bija kādus desmit gadus vecs un bija paredzēts 
priekšnesums no viņa. Aivis spēlētu klavieres, bet vēl kāds zēns dziedātu 
„Balts sniedziņš snieg uz skujiņām.” Es redzēju, ka šie trīs vīri ienāk un 
baidījos, kas nu būs mācītājam, ka viņš iesaista bērnus dievkalpojumā, jo 
bērnus tajā laikā nedrīkstēja iesaistīt. Ātri uzrakstīju zīmīti, ka ir šie trīs vīri 
un uzliku nemanot mācītājam uz galda. Viņš izlasīja, cēlās augšā un teica tā: 
„Divi bērniņi grib slavēt Dievu un iepriecināt jūs, un šajā Starptautiskajā Bērnu 
aizsardzības gadā nevaru viņiem to prieku liegt.” Jā, puisīšiem labi izdevās skaļi 
visu nospēlēt un nodziedāt. Jau pusdziesmā šie trīs vīri aizvēra savus koferus 
un izgāja no dievnama, jo tās bija kā kvēlojošas ogles uz viņu galvas.

Žurnālā Marija un Marta tu agrāk bieži sūtīji receptes, kā tas aizsākās?
Man ļoti patīk mans darbs. Piedalījos dažādos konkursos Mazsalacā, Valmierā. 
Tas bija darba ietvaros, un bieži labas vietas izcīnīju. Aiz tādas mīlestības 
arī sāku sūtīt savas receptes, lai parādītu, kā var lēti, bez dižiem līdzekļiem 
pagatavot. Tagad jau veikalā ir daudz kas, bet ne visu var iegādāties, īpaši 
mazpilsētās, kur nav darba, ir daudz pensionāru. Centos parādīt visās 
receptēs, kā var izdzīvot ar mazākiem līdzekļiem un būt labi paēdis. 
(Arī šajā žurnālā atradīsiet Mirjamas ieteiktās receptes 37. lpp.!)

Tava pēdējā laika liecība!
Tas bija notikums, ko atceros kā skrējienu, kurā nevarēju apdomāties. Biju 
iepriekšējā dienā izplānojusi savas gaitas, bet no rīta pamostoties jutu, ka 
nežēlīgi sāp daļa galvas, visa labā puse. Cēlos augšā, lai iedzertu kādas galvas 
ripas, bet sapratu, ka nevaru uguni ieslēgt. Konstatēju, ka ar labās puses aci 
vispār neredzu. Zvanīju savai vedeklai Inetiņai, jo man bija vēl tāda doma, 
ka jāapskata vai baznīcu nevajag satīrīt. Atbrauca Inetiņa un saka: „Kāda tu 
izskaties?” Es saku, ka nezinu, jo labo aci atvērt nevaru, man kož gaisma un 
sāp ļoti traki. Ineta tūlīt izsauca ātro palīdzību, un tas aizgāja tālāk tik ātri. Vēl 
palūdzu, kādu brītiņu palikt viena ar Dievu, lai nomierinātos. Tālāk tik attapos 
Rīgā, slimnīcā, kur man iespricēja acī. Iesākumā biju viena istabiņā, tad ieveda 
vēl kādu sievieti. Ar viņu mums arī bija pārrunas, kur galvenais jautājums bija: 
„Kā tev tas palīdz, ka tu tici Dievam?” Tas viens jau ir, ka tu vari dot mieru 
tam cilvēkam, kuram nav šīs ticības. Nekas jau nenotiek bez Dieva ziņas. Īpaši 
slimnīcā. Tagad es atkal redzu gandrīz tāpat kā pirms tam. Jau nedēļu pēc tam 
biju māsu konferencē Jelgavā.
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Kā tu vērtē mūsdienu sieviešu kalpošanu?
Katrā vietā ir atšķirīga kalpošana. Šodien ir tāds nopietns, grūts laiks. Es 
domāju par saviem mazbērniem, kā viņi aug, kādos apstākļos. Redzu, ka 
jaunā paaudze, bērni un padsmitnieki labprāt pieņem paciņas, dāvanas. Es 
domāju, ka mums aug patērētāju paaudze, ka ir jāstrādā pie tā, lai arī paši 
bērni mācītos dot un ne tikai saņemt. Bieži cilvēki gaužas, ka nav ko dot, bet 
tā nav. Lasīju angļu rakstnieka Daniela Defo (1660 – 1731) teikto „Visa mūsu 
gaušanās par to, kā mums trūkst, rodas no pateicības trūkuma par to, kas 
mums ir.” Pieraduši tikai saņemt, viņi nekad nesaredzēs to, kas viņiem ir, 
ko viņi paši varētu veidot ar savām rociņām, pateikties Dievam, būt laimīgi, 
pieticīgi ar to, kas ir. Bieži vēlamies vairāk, nekā mums vajag. Maziem bērniem 
rodas tā kā ļaunums un naids pret tiem, kuriem mantiskajā ziņā ir kaut kas 
vairāk. Viņi nesaredz to, ka cilvēkam jāstrādā garas stundas. Draudze arī var 
pastāvēt tikai tad, ja tur ir turīgi cilvēki un strādīgs vidus līmenis. Mazpilsētās 
tā ir liela problēma, ka nav darbavietas un nav vidusslānis.

Tavs novēlējums „Marijas un Martas” lasītājam!
Saskatīsim to, kas mums ir, priecāsimies par to un centīsimies iepriecināt savu 
tuvāko. Uzdāvināsim kādu „Mariju un Martu” citiem, lai nebūtu tikai pašām 
prieks, bet piepildīta kalpošana. Būsim smaidīgas un priecīgas arī tad, ja kaut 
kas sāp. Ja nebūtu sāpes un skumjas, mēs nezinātu, cik jauki ir tie prieka 
brīži kopā ar bērniem un mazbērniem, būt baznīcā, slavēt Dievu un gaidīt to 
tikšanās brīdi, kad nebūs ne sāpju, ne asaru un tiksimies citā dimensijā.
Centīsimies saprast līdzību par dāvātajiem talantiem, lietosim tos, kādi nu 
katram ir doti, tikai tad būs svētība mūsu kalpošanai.
Atkal un atkal lasīsim 23.Psalmu „...tiešām, labums un žēlastība mani pavadīs 
visu manu mūžu un es palikšu Tā Kunga namā vienumēr.” MM

Mirjama Martinsone 75 gadu jubilejā ģimenes vidū 
Mazsalacas dievnamā
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SIEVIETE. BĪBELE. MISIJA.
10. martā Jelgavā notika Sieviešu kalpošanas apvienības organizēta 
konference SIEVIETE. BĪBELE. MISIJA. 

Pulcējoties konferencei, dievnama foajē ieraugām lielu galdu ar košu 
piedāvājumu – konferences dalībnieces bija aicinātas ņemt līdzi savus rok-
darbus. Tie izlikti apskatei un iegādei, bet līdzekļus paredzēts izlietot Agritas 
Drēskas atbalstam, kura vēlas braukt un palīdzēt Rinkonas misijā Bolīvijā. 
Vispirms par sešiem Rinkonā aizvadītiem mēnešiem stāsta Liene Svoka. Liels 
pārdzīvojums viņai bijis satikt sirmos latviešus, kas šajā nomaļajā „tīģeru 
kaktā” dzīvojuši un strādājuši gandrīz visu savu mūžu. Pašreizējais misijas 
mācītājs Samuēls Jansons pat ir dzimis šajā apmetnē, kur viņa vecāki bija 
vieni no pirmajiem misionāriem. Liene mācīja ajoriešu bērniem angļu valodu, 
strādāja meiteņu internātā un palīdzēja visur, kur varēja. (Lasiet Vēstuli no 
Rinkonas 15. lpp, un Lienes rakstījumu 17. lpp.)

Elaine Brazīlija - Bērziņa runā par misijas nozīmi: „Dzīvot misijā ir brīnišķīgākā 
lieta, ko cilvēks var piedzīvot.”
Jēzus darbojās trīs gadus un padarīja tik daudz. Viņš aicināja sev sekotājus – 
mācekļus, un sekas tam ir vēl šodien! Ko tu esi paveicis trīs gados? 
Cik mācekļu esi aicinājis? Kādas sekas, kāds iespaids ir tavam darbam? 
Jēzus aicināja mācekļus. Bet kāpēc Viņš neaicināja sievietes? 
Tāpēc, ka sievietes jau bija pie Jēzus un kalpoja Viņam!
1. Misija sākas ar lūgšanu. 
2. Sāc kaut ko darīt – kaut mazumiņu. Sāc pieņemt cilvēkus tādus, kādi viņi 
ir, ar visiem grēkiem. Bieži mēs sūtām cilvēkus vispirms „nomazgāties”. Tas 
ir kulturālisms. Novilkt nekristīgas drēbes un uzvilkt kristīgas drēbes – tā nav 
pestīšana. Tēvs nesūtīja savu pazudušo dēlu vispirms mazgāties. Nē, viņš to 
uzreiz apkampa, uzņēma un vilka viņa pirkstā gredzenu – pieņemšanas zīmi.
3. Paliec kopā ar Dievu! Stāsti vispirms Dievam par visu, kas tevi nospiež (nevis 
vispirms apēd divas šokolādes vai uzreiz stāsti vīram). Lasi un izproti Dieva 
vārdu! Bībele ir mūsu termometrs – cik tuvu pie sirds mēs to turam, cik lasām. 
Dievs mums dod savu autoritāti un sava Gara spēku. 
4. Jēzus vēlas tevi lietot. Evaņģēlijs māca par trīs soļiem pestīšanā – 1) ja tu 
ar savu muti apliecināsi; 2) ar sirdi ticēsi; 3) ar savām kājām skriesi pastāstīt – 
tātad darīsi praktiski. Esi misionārs! Vienalga, kur tu atrodies un vienalga, kāda 
ir tava nodarbošanās – esi misionārs visur un vienmēr!



Aija Vancāne (Agape Latvija vadītāja, divus gadus strādājusi Saeimā, vadot 
Bībeles studijas sievietēm) stāsta par savu piedzīvojumu – kā kopā ar 23 
jauniešiem tika nosūtīta uz Indiju, kur apciemoja mājas draudzes. Indija ir 7 
lielākā valsts pasaulē, tur ir apmēram 400 dažādas valodas. Kristieši pilsētās 
sapulcējas atklāti māju pagalmos, atvērtās mājās, uz jumtiem – lai visi varētu 
piebiedroties, klausīties. Visi liecina un draudzes aug. 
Tabita Ašnevica stāsta par piedzīvoto Āfrikā, kur viņa bijusi divas reizes. Tas 
bijis viņas sapnis no bērnības, jo tētis (mācītājs Ģirts Ašnevics) bērnībā daudz 
stāstījis par misionāriem Āfrikā. Vispirms viņa mācījās un tad bija praksē valsts 
izveidotā, ar drāšu žogu apjoztā ciematā nabadzīgajiem iedzīvotājiem „Cerību 
Zeme”, kur cilvēki dzīvo nožēlojamos apstākļos. Vissmagāk bijis AIDS klīnikā, 
kas pilna ar slimiem bērniem. Gandarījums – par to, ka Latvijas kristieši sazie-
doja 2500 latus, lai ierīkotu ūdens akas tuksnešainos Zimbabves ciemos. 
Dace Cīrule (strādā Agape Latvija ietvaros ar studentiem) stāsta par projektu 
„Vidusjūras šķērsošana” Spānijas ostā, kur ļoti daudz ļaužu brauc no Āfrikas uz 
Spāniju un atpakaļ (galvenokārt musulmaņi). Pie robežkontroles jaunieši dalīja 
dāvanu paciņas pasažieriem, kad viņu mašīnas bija apstājušās. Bija jāiemācās 
frāze arābu valodā: „Labdien, man jums ir dāvana, tā ir par Jēzu, tā ir par 
brīvu.” Dāvanu maisiņā bija Jaunā Derība, filma „Jēzus”, bukleti, grāmata. Šādā 
veidā jaunieši strādāja no 5 rītā līdz vēlai pēcpusdienai. Šāds līdzīgs projekts 
sākās Barselonas olimpiādes laikā, vēlāk turpinājās pie arābu šoferiem, kas 
smagajās mašīnās 80 stundas gaidīja rindās, kristieši pamanīja šo problēmu un 
to izmantoja evaņģēlijam.

Aija un Dace stāstīja par kustību, kuras stratēģija ir izveidot kristiešu grupas 
darbavietās un Latvijas augstskolās. Viņu devīze: „Lai Latvijā ikviens varētu 
pazīt kādu, kurš pazīst Kristu!”

Jelgavas konferences viešņas un organizatores (no 
kreisās): Elaine Bērziņa, Tabita Ašnevica, Dace Cīrule, 

Agrita Drēska, Aija Vancāne, Inese Drēska, Elita Lapiņa
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Agrita Drēska no Jelgavas draudzes rāda Lienes uzņemto fi lmiņu par Rinkonu. 
Viņa vēlas tur braukt 2013. gadā un palīdzēt prakti skos darbos, jo daudzi 
darbinieki ir cienījamos gados, viņiem nepieciešams sti prinājums un palīdzīga 
roka. Konferences viesis mācītājs Jānis Balodis un misionāre Elaine aizlūdz par 
Agritu un svētī  viņu kalpošanai. 

Skanīgu un dzidru muzikālu baudījumu konferences viesiem sniedza zvanu 
ansamblis. Varbūt kāds saklausīja savā sirdī domu, ka mums katram jābūt kā 
tī ram zvanam, kas skan droši un priecīgi. MM
(Konferences piezīmes pārlasīja Tabita Runce)

BRAZIL – LATVIJA – HAWAII
Jau gadus piecus Latvijā dzīvo neparasta sieviete. Daudzi viņu pazīst 
pēc žilbinošā brazīlietes smaida, citi  – pēc sirsnīgām sarunām, citi  – pēc 
aizraujošām lekcijām un dedzīgā runas veida, un lielākā daļa – pēc graciozā 
vārda – Elaine. Arī uzvārds viņai neparasts – Brasil - Bērziņa.

Elaine ir brazīliete, viņas uzvārds Brasil apzīmē Brazīlijas ievērojamāko koku. 
Apprecoti es ar Brazīlijas latvieti  Hansu Bērziņu, ieguvusi otru uzvārdu.
„Abi mani uzvārdi apzīmē kokus, kas katrā valstī  ļoti  raksturīgi un sti pri,” 
priecājas Elaine. Ģimenē ir divi bērni pusaudži, un visi kopā viņi tagad dzīvo 
Latvijā. Strādā Latvijai. Savu laiku un dzīvi atdod Latvijas cilvēkiem. Hanss ir 
Rīgas Tempļa draudzes mācītājs, Elaine izmanto katru iespēju runāt ar visiem, 
ko vien var sati kt – gan personīgi, gan lielās auditorijās. Viņas dedzīgākā 
vēlēšanās ir ikvienam pastāstī t par dzīves lielāko atradumu – Jēzu. „Nav laika 
gaidīt,” saka Elaine, „tas jāstāsta visiem, tas ir ļoti  svarīgi!”

Nesenā ti kšanās reizē Elaine vēlējās padalīti es ar neparastu piedzīvojumu – 
par mācībām Džona Hagaja kristī gajā insti tūtā (John Haggai Insti tute.
Advancing Leadership Skills Since 1969). Insti tūts atrodas ļoti  krāšņā zemes-
lodes vietā - Havaju salā Maui. Džonam Hagajam jau sen bijusi vēlēšanās 
dibināt skolu, kas palīdzētu kristi ešiem no vistālākajām un mazattī  stī tām 
valstī m iegūt izglītī bu un pieredzi kristī gajā vadībā. Tika meklētas piemērotas 
telpas, bet visas bija pārāk dārgas. Bija ļoti  vilinošs piedāvājums, kas izlikās 
ti eši tas, ko vajag – japāņu būvēta un iekārtota viesnīca – ar visjaunāko 
tehnisko aprīkojumu, veiksmīgu izvietojumu un burvīgu apkārtni. Tomēr 
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tas dubultīgi pārsniedza Hagaja materiālās iespējas. Gāja laiks, bet japāņi 
joprojām to nebija pārdevuši, mainījās ekonomiskā situācija, nekustamo 
īpašumu cenas strauji pazeminājās. Un pienāca brīdis, kad Džons Hagajs to 
nopirka tieši par tādu summu, kas viņam bija sākumā! Tika izveidots institūts, 
kurā nepārtraukti mācās un uz vietas dzīvo „studenti” – visdažādākā vecuma 
kristieši, visvairāk no mazattīstītām valstīm, no austrumvalstīm, Āzijas, Āfrikas, 
Dienvidu un Centrālamerikas. Nedaudz no Eiropas. Japāņu būvētā viesnīca 
vēl joprojām nav novecojusi – tur ir pārsteidzoši augsts līmenis ar jaunākajām 
tehnoloģijām. „Tikai iedomājies, ko tu vēlētos – un tas tur ir,” teica Elaine. 
Ne mazāk pārsteidzoši, ka visur valda liela tīrība, kārtība, stingrība un augsts 
morālais līmenis, ne tikai kristīgajā institūtā, bet arī uz ielas, pludmalē, pilsētā, 
visā salā. 
Elainei jau sen bijusi vēlēšanās aizbraukt uz šo institūtu. Tomēr tikai pagājušā 
gada rudenī tas īstenojies. Elaine vienu mēnesi kopā ar 52 sievietēm mācījās 
misijas vadības kursos. Mācības bijušas ļoti intensīvas, katru dienu no rīta 
līdz vakaram, ar stingru dienas režīmu, bet ļoti draudzīgā un garīgi bagātinošā 
gaisotnē. Viens no lielākajiem pārdzīvojumiem Elainei tur bijis – pārstāvēt 
Latviju ar Latvijas valsts karogu.
„Nekad agrāk es to nebiju izjutusi tik personīgi. Līdz šim es vairāk sevi 
apzinājos kā brazīlieti. Tur satikos ar dažām savām tautietēm no Brazīlijas. 
Centrālajā hallē bija izkārti visu dalībnieku valstu karogi. Arī Brazīlijas. Nekādu 
emociju. Tieši blakus Amerikas karogam bija Latvijas karogs un mana sirds 
sāka strauji sisties, to ieraugot. Es prezentēju Latviju un teicu, ka pārstāvu šo 
zemi. Tās bija emocijas! Es sajutos, kā latviete, lepna par savu valsti, lepna, ka 
varēju teikt – Mana Latvija! Tomēr neskatoties uz to, ka esmu Latvijas patrio-
te, daudz svarīgāk man ir, ka es reprezentēju Dieva valstību. Mana lūgšana par 
Latviju sasaucas ar himnas vārdiem – lai Dievs svētī Latviju, un lai Viņš lieto 
mani un tevi šīs svētības nešanā!”
Kursos bija iespēja studēt par misijas vadību, par dažādām metodēm,
kā aizsniegt mūsdienu pasauli. Ļoti vērtīgas bijušas lekcijas pie Ukrainas 
pasniedzējas – par audiovizuālo metodi evaņģelizācijā. Tāpat pie citiem 
pieredzējušiem pasniedzējiem – komunikācijas prasmes, sava rakstura, 
tradīciju, naudas, paaudžu ietekme, laikmetīgās un bibliskās metodes. 
„Bībeles saturs nemainās!” teica Elaine, „tikai jāpadomā, kā mēs to 
pasniedzam. Tāpat kā laba dāvana, tas jāpasniedz atbilstošā, pieņemamā 
iesaiņojumā.”

Ne mazāk vērta bijusi iespēja iepazīties ar lieliskām sievietēm no dažādām 
pasaules malām. Lielāko tiesu tās bija ietekmīgas sievietes savās valstīs. 
No Indijas – pedagoģijas doktore, lielas skolas direktore, bet pēc dabas ļoti 
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VĒSTULE NO TĪĢERU KAKTA
Tīģeru kakts – Rincon del Tigre – tā ir nomaļa vieta Bolīvijas džungļos, 
kur gandrīz 70 gadus pastāv latviešu dibināta un vadīta misija pie 
vietējām ajoriešu ciltī m ar ļoti  sekmīgi darbojošos skolu. Šī ir viena 
no veiksmīgākajām pasaulē zināmajām misijām, kas palīdz vietējiem 
iedzīvotājiem saimnieciskā un izglītojošā veidā. 

„Mēs ti cam, ka Dieva pārplūstošās svētī bas un prieks ir ar jums šajā laikā.
Mēs ti ešām varam teikt, ka „labums un žēlastī ba” no mūsu Kunga ir ar 
mums šajā gadā. Labums – Viņa uzti camajās rūpēs par mūsu un skolnieku 
vajadzībām; uzti camajos draugos un draudzēs, kas par mums aizlūguši, mūs 
iedrošinājuši un palīdzējuši; labums – ka Viņš mūs uzturējis veselus fi ziski, 
emocionāli un garīgi. Viņa žēlastī ba ir jauna katru dienu – nevis ti kai dodot, 
ko mēs cilvēcīgi vēlamies, bet pacietī gi vadot un paceļot mūs pāri mūsu 
ierobežotī bai.
Esam pabeiguši savu mācību gadu un skolnieki ir brīvlaikā savos ciematos. 
Bija kādas smagas garīgas cīņas par kādu 15 gadus vecu zēnu Tito Israelu (kura 
dvēseli viņa radinieki bija novēlējuši sātanam), bet pēc garas cīņas viņš atdeva 
savu dzīvi Kristum. Pastāvīgi ir kādas grūtī bas, bet mēs saredzam Viņa klātnību 
katrā situācijā. Daudzi skolnieki un ajorieši ir nodevuši savu dzīvi Jēzum Kris-
tum kā Glābējam, daži ir kristī ti , lūdziet, lai viņu ti cība varētu pastāvēt pret 
opozīciju un pārbaudījumiem.

kautrīga sieviete. Par spīti  savam klusajam raksturam viņai tomēr ir plāns un 
apņemšanās savā valstī  pasludināt evaņģēliju 2000 sievietēm, tās sadalot 10 
grupās un mazākās apakšgrupās. Ar tālejošu mērķi, lai uzrunātu tās, kurām ir 
vara un teikšana savās dzīvesvietās, apgabalos, izglītī bā, pašpārvaldē. Lai reāli 
ietekmētu lietas pasaulē, jāsāk ar savu tuvāko apkārtni.

Elaine ir gatava nodot savas zināšanas tālāk, atsaucoti es ikvienam, kas vēlas 
kopīgi lasīt Bībeli, lūgt, mācīti es un liecināt. 
„Tas ir svarīgi! Tas mums jādara jau šodien,” to apliecina Elaines žesti , 
apņēmīgais smaids un burvīgais brazīlietes – latvietes akcents. MM

Vairāk info: elaine.berzina@gmail.com, www.haggai-insti tute.com
Skati et krāsainos foto 2. lpp. (Pie Elaines viesojās Tabita Runce)
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Šī mācību gada sākumā Tas Kungs atsūtīja mums Elielu un Fatimu da Silva, 
kādu Brazīliešu pāri, kas rūpējās par zēnu internātu. Mums ir arī brazīliešu 
macītājs, kas kalpo draudzē, lūdziet par mācītāju Luis Enrique un viņa sievu 
Vilmu, lai viņiem būtu gudrība un spēks šajā nozīmīgajā kalpošanā. Dievs 
sūtīja arī Marcos de Oliveira un viņa sievu Ēriku (ar bērniem Eduardo un Sāru), 
viņš ir ķieģeļu taisītājs un dara daudzus citus darbus. Tāpat mēs esam pateicīgi 
Lienei Svokai, kas atbrauca no Latvijas un bija mums liels palīgs un svētība!
Tas Kungs ir sagādājis daudz no materiāliem, kas nepieciešami kompjūteru 
mājas būvei, lai skolnieki un skolotāji varētu izmantot arī šo ierīci. Oktobrī 
brīvprātīgo grupa no Brazīlijas mācītāja Aridio Barreto vadībā atbrauca palīgā, 
un galvenā konstrukcija ir uzbūvēta. Savā laikā Tas Kungs sagādās arī logus, 
griestus, apdari un pārējās lietas, kas vēl vajadzīgas. Arī jauna ceptuve un 
galvenā virtuve tiek būvēta ar Tā Kunga palīdzību.
Pašlaik mums jāaizpilda DAUDZ dokumentu un papīru, gatavojoties 2012. 
mācību gadam. Valdība turpina mainīt prasības, izdarot spiedienu uz privātām 
reliģiskām skolām, cenšoties uzspiest nekristīgus vadītājus un skolotājus. 
Lūdziet, lai mēs saņemam skolēnus, par kuriem Dievs grib, lai mēs rūpējamies 
un tos audzinām. 
Veselībā turamies, lai arī noguruši. Romānam bija acu operācija. Harijs savā 
84 gadu vecumā turpina pārraudzīt plantācijas un brauc ar traktoru. Velta 
cīnās ar kaulu problēmām kājās, bet turpina darboties meiteņu internātā un 
galvenajā virtuvē, Žanis ar mehāniku. Mūsu vecākais dēls Daniels, viņa sieva 
Nora un trīs meitas turpina palīdzēt. Joshua, mūsu jaunākais dēls, meklē Dieva 
gribu savai nākotnei. 
Vēlreiz paldies par jūsu pastāvīgajām aizlūgšanām, iedrošinājumu un atbalstu.
Viņa spēkā nodevušies Misijai: Samuels un Pamfilija Jansoni, 2012” MM

Rinkonas skolēni – ajoriešu bērni latviešu misijā Bolīvijā
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UZ RINKONU!
Liene Svoka, Jelgavas draudze

2010. gads manā dzīvē sākās ar visa notiekošā, esošā un man piederošā 
izvērtēšanu, kā rezultātā jau pēc gada sēdos lidmašīnā, kas mani aizlidināja 
pāri okeānam. Dzīves pārskatīšana mēdz veikt ievērojamas izmaiņas cilvēku 
dzīvē. Nonācu Brazīlijā, kuras karstums un elpu aizraujošais skaistums bija 
tikai ziediņi salīdzinājumā ar to vietu, kas bija mans ceļamērķis. Devos uz 
džungļiem. Uz mazmazītiņu ciematiņu Bolīvijas mūža mežu vidū, kuru jau 
gadu desmitus par mājām un misijas lauku sauc grupa latviešu. Tā nosaukums 
nevienu neatstāj vienaldzīgu - Rincon del Tigre jeb Tīģeru kakts. Devos turp, 
lai kaut nedaudz palīdzētu grūtajā darbā ar bolīviešiem un ajoriem.   
    
Viens no spēcīgākajiem vilcējspēkiem, kas mani mudināja doties uz šo tālo 
nostūri, bija vēlēšanās izmēģināt savas pedagoģiskās spējas turienes skolā. 
Dievs man ir devis skolotājas talantu, kuru brīnumainā kartā man izdevās likt 
lietā, mācot angļu valodu spāniski runājošiem bērniem. Tas noteikti nebija 
vienīgais izaicinājums, ar kuru saskāros karstajā zemē otrpus okeānam. 
Cīnījos gan ar neierasto svelmi, gan kukaiņiem un mazajiem abiniekiem, 
kuriem regulāri labpatika apciemot mani nakts tumšākajos mirkļos. Manam 
pilsētnieces vēderam nācās iemīlēt ikdienišķos rīsus un pupiņas, kas bija galdā 
divreiz dienā, katru dienu. Pirmie mēneši, kad vēl ne pārāk labi pārvaldīju 
spāņu valodu, bija īpašs treniņš pacietībā, jo tik ļoti gribējās visu saprast un 
iesaistīties sarunās. Šo pacietību Dievs vainagoja ar diezgan apmierinošām 
spāņu valodas zināšanām, par kurām priecājos gan es, gan visi vietējie ļaudis. 
Nereti ilgojos pēc dažādiem civilizācijas labumiem - interneta, telefona, 
lielveikaliem, veļas mašīnas, kino, koncertiem u.tml. Tomēr tas viss bija tīrais 
nieks, jo šīs niecīgās grūtības mani veda pie liela gandarījuma!
Kad pirmās sajūsmas pilnās nedēļas džungļu ielokā bija pagājušas, sāku 
saprast, kāda ir mana turpmākā pusgada nākotne. Biju pilnībā prom no visiem 
saviem draugiem, ģimenes, izklaides, saziņas iespējām, pie kuriem es tik ļoti 
biju pieradusi. Sapratu, ka man vairs nav nekā no tā, kas man līdz šim šķita tik 
svarīgs un neatņemams. Mani piemeklēja sajūta, ka esmu džungļos pavisam 
viena. Tikai tad es beidzot sapratu, ka pilnīgi viena tomēr neesmu. Dievs taču 
vēl joprojām ir ar mani! Tad es pirmo reizi dzīvē tā līdz galam, tā pamatīgi 
sapratu nozīmi skaistajam teikumam “Jēzus ir mans labākais Draugs”. Kad man 
vairs nekā cita nebija, es beidzot atskārtu, ka man arī neko citu nevajag, jo 
man ir Viņš. Ar Viņu pilnībā pietiek! Vai tiešām cilvēkam ir jānonāk ekstrēmos 
dzīves apstākļos, lai saprastu šo vienkāršo patiesību? Nu ja viņš nekā citādāk 



to nesaprot, tad Dievs viņu aizsūta tur, kur tas beidzot būs skaidrs. 
Vēl bez šīs brīnišķīgās atklāsmes saņēmu arī vairākas citas mācības. Tika 
trenēta mana pacietība, kuras mērs noteikti kļuva daudz lielāks. Pazemība un 
pašaizliedzība manā dzīvē ieguva lielo ‘’P’’. Bez šaubām, apguvu arī pieticības 
manieres, dzīvojot pilnīgā vienkāršībā un vietējo ajoru zaru un māla būdiņās 
redzot nepiedzīvotu nabadzību. Piedzīvoju daudzus jaunus atklājumus vir-
tuves pasaulē. Iejutos daudzbērnu māmiņas lomā, rūpējoties par meiteņu 
internātā dzīvojošajām 60 bolīviešu jaunkundzēm.
Mācījos pilnīgu paļāvību Dievam no latviešiem Veltas, Ondinas, Jāņa, Harija 
un Samuela. Viņu ziedošanās un nodošanās misijas darbam ir kaut kas cilvēka 
prātam neaptverams, bet tik ļoti apbrīnojams. Tur strādājošo latviešu gadu 
skaits sen jau ir pārsniedzis manējo. Tieši tāpēc viņiem tik ļoti nepieciešama 
jauno palīdzība. Atvadoties, visu acis bija kļuvušas neparasti spožas, jo 
nevarējām neraudāt. Teicu „Ar Dievu,” nezinot, vai tur vēl kādreiz atgriezīšos. 
To zina vien Dievs. 
Ziņa, ka mana draudzene Agrita Drēska turp dosies jau šī gada septembrī, 
mani priecē tikpat ļoti kā pašas braukšana uz Bolīviju. Zinu, ka Agritu tur 
jau gaida un priecāsies par viņas čaklumu. Turpceļa biļete manai pēcgājējai 
jau nopirkta, taču naudiņas mājupceļam vēl nav. Tāpat trūkst finanses vēl 
kādām potēm, dažādiem dokumentiem un citiem izdevumiem. Aicinājums 
tiem, kuri paši nevarēs aizbraukt pie rinkoniešiem – palīdzēsim Agritai tikt pie 
vajadzīgajiem latiem! Lai varenais evaņģēlija izplatīšanas darbs Bolīvijas mūža 
mežos turpinās arī nākotnē! MM

Ja vēlaties atbalstīt Agritu Bolīvijā, ziedojumus varat nosūtīt elektroniski 
mājaslapā: www.agritadreska.blogspot.com

Liene ar ilggadējiem darbiniekiem – latviešiem 
(no kreisās): Velta Kaģis, Jānis Ābols, Liene, Ondina Kreplina 

un Harijs Jansons



Ar latvietēm Ondinu Kreplinu, direktori Panfilu 
un Veltu Kaģis dziedot skolēniem Latvijas himnu 

4.maijā. Tāpēc arī tautastērps un Latvijas karodziņi

Ar ajoriešu bērniem

Pie lielajiem pusdienu katliem

LIENE 
SVOKA 

RINKONĀ, 
BOLĪVIJĀ



SKA KONFERENCE 
MADONĀ 14. aprīlī

Meiteņu ansamblis

Madonas draudzes 
priekšnieks 

Dmitrijs Bortņikovs
SKA vadītāja Elita Lapiņa

Madonas māsu vadītāja 
Ilze Avotiņa 

sagaida pie dievnama



Madonas dievnamā

Pastaiga Madonas parkā

Organizatores un runātājas



Eiropas Baptistu Sieviešu prezidentes Līvijas Godiņas foto:

Kristību vieta pie Jordānas upes Jordānas upe, Jordānijā

Sieviešu konference Kišiņevā, Moldovā

Dievkalpojumā Tbilisi, Gruzijā



KAM VAJADZĪGS TILTS,
JA NAV ŪDENS
Līvija Godiņa, Eiropas Baptistu Sieviešu apvienības prezidente

Karsti sveicieni no Eiropas!
Ar Gruzijas viesmīlību sirdī tikko atgriezusies no Tbilisi, sveicinu jūs visus no 
māsām un brāļiem Gruzijā! Tur pavasaris iet jau uz beigām – viss zied, pat 
zemeņu spaiņi ceļmalās jau gaida pircējus.
Īsā pavasara cēlienā bija jāpiedalās vairākos pasākumos atšķirīgās valstīs. 
Iepriekšējā žurnālā rakstīju un lūdzu jūsu aizlūgšanas uzdevumiem dažādās 
valstīs. Tagad saku sirsnīgu paldies visiem, kas pieminējāt mani aizlūgšanā! 
Dievs ir bijis neizsakāmi labs un žēlīgs, izvedis cauri visādām situācijām, 
pasargādams, dodams gudrību, veselību un mīlestību. No sirds pateicos un 
gods Tēvam par katru izdošanos!
Marta sākumā notika Eiropas Baptistu Sieviešu komitejas darba sēde un Krie-
vijas reģionu atbildīgo māsu un Eirāzijas māsu konference. Eiropas komiteja 
nākošgad beigs kalpošanas piecu gadu posmu pašreizējā sastāvā. 2013. gadā 
no 31. maija līdz 2. jūnijam Vācijā, Hannoverē notiks konference, kurā vēlēsim 
jaunu prezidenti un komiteju. Lūdziet, lai Dievs aicina jaunu prezidenti un 
komitejas locekļus nākamam piecu gadu posmam. Jāievēl arī kasiere – māsa, 
kas būtu ar finanšu zināšanām. Latvijai arī jāsūta ieteikumi kandidātiem. 
Ja vēlaties uzzināt vai ieteikt, sazinieties ar SKA vadītāju Elitu Lapiņu. Esat 
aicinātas gatavoties un piedalīties!
Maskavā domājām par šo konferenci un citām aktuālām vajadzībām. Maska-
vas teoloģiskajā seminārā notika konference māsām no Krievijas un Eirāzijas. 
Pēdējos gados kontakti ar šī reģiona valstīm ir ierobežoti vai zuduši. Daudzās 
valstīs ir grūtības, pat vajāšanas citu reliģiju dēļ, tāpēc īpaši nepieciešams 
iedrošinājums un atbalsts. Man bija neizsakāmi liels prieks satikt māsas no 
Turkmenistānas, Uzbekistānas, Kazahstānas, Kirgizstānas un citiem tāliem 
Krievijas reģioniem. Dažas bija pirmo reizi Maskavā un māsu sadraudzībā. 
Daudzas strādā ļoti nabadzīgos apstākļos, bet ar lielu uzupurēšanos un 
mīlestību. Kāda trīs bērnu māte Mira no Kirgizstānas, nākusi no musulmaņu 
vides, piedzīvojusi patiesu atgriešanos pie Dieva, bet pēc šīm pārmaiņām, 
radu ietekmēts, vīrs viņu pametis. Viņa viena izaudzināja savus bērnus, un 
tagad kopā ar viņiem kalpo citiem bērniem, sievietēm, sirmgalvjiem, atverot 
savas trūcīgās mājas durvis. Viņas tēvocis atļāvis izmantot garāžu, lai būtu 
vairāk vietas. Viņa organizē nometnes bērniem un aicina pieaugušos. Visu 
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pārtiku izaudzē, smagi strādājot savā dārzā un tīrumā, jo naudas nav, lai ko 
nopirktu. Tādi un līdzīgi stāsti tika daudz dzirdēti. Lūgsim par ticīgajiem un 
viņu vajātājiem, lai Kristus sastop viņus kā Pāvilu, kas no vajātāja kļuva par 
apustuli.
Atgriežoties no Maskavas, drīz devos uz citu kultūru – Jordāniju, Ammānu. 
Jordānija ir pretī Izraēlai, tikai Jordānas upe pa vidu. Ammānā bija Eiropas 
Baptistu federācijas komitejas darba sēde, kuru vadīja jaunais EBF prezidents 
Hans Guderians. Jordānija ir maza valsts ar izteiktu musulmaņu vidi, kur 
sievietēm, pakļaujoties tiem likumiem, ir īpaša vieta – vairāk būt mājās. Vajag 
lielu gudrību, lai sasniegtu un mantotu šīs sievietes Kristum. Baptisti dara 
lielu misijas darbu, netieši liecinot caur konferenču centru, skolu un slimnīcu. 
Lielu darbu dara organizācija AWT (Arābu Sievietes Šodien), kas dibināta 
1999. gadā, kad 2 stundas dienā pa radio tika lasīti kristīgi materiāli. Tagad tas 
ir plaši attīstījies. Tās vadītāja ir Ruba, viņas vīrs Nabeeh ir mācītājs, un visa 
ģimene aktīvi iesaistīta misijā. Ruba organizē konferences sievietēm dažādās 
valstīs, gādā, lai viņas satiktos tuvumā esošās atbalsta grupās. Caur radio ir 
aizsniegts plašs loks, un daudzi ir atgriezušies, klausoties tieši radio pārraides. 
Ir 116 miljonu musulmaņu sieviešu 22 valstīs. Lūgsim par šo reģionu! Vairāk 
informācijas par arābu sievietēm: www.arabwomantoday.com/english
Mans nākamais ceļš veda no Tuvajiem Austrumiem uz Eiropas austrumu pusi 
– Moldovu. Kišiņevā māsas svinēja 20 gadu jubileju kopš darba sākšanas. Bija 
lielas svinības – ar koriem, orķestriem, mazākām grupām, spēlēja slavenais 
vijolnieks Aleksandrs Popovs. Viņš pat uz dažām dienām atlika braucienu 
uz Ameriku, kur pārceļas dzīvot. Bija brīnišķīgs atskats pagātnē. Ilgus gadus 
tur vadītāja bija Olga Mokana (Mocan), ar kuru mēs katra savā valstī reizē 
uzsākām darbu, satikāmies Eiropā un mācījāmies, kā darīt labāk. Nu jau 
2 gadus māsu kalpošanu vada jaunāka vadītāja. Māsas, kas darbu sāka, ir 
jau cienījamā vecumā un jādomā par jaunu vadītāju maiņu. Bija liels prieks 
redzēt, ka jaunā vadītāja Žeņika, Dievu lūdzot redzēja veidu, kā to darīt, ļoti 
vienkārša lieta – mācekļu audzināšana. Katrai vadītājai jābūt palīgam, kas dara 
darbu kopā un tā pamazām iemācās. Mēs tagad lietojam vārdu mentorings, 
tas pats jau vien ir. Viņa izstrādāja kopā ar citam sievietēm apmācības pro-
grammu un organizēja seminārus. Pirmie augļi jau redzami – konferencē bija 
daudz jaunu sieviešu, pat ar maziem bērniņiem. Paaudžu sadarbība un jauno 
audzināšana – tas labi apvienots.
Un nu karstais sveiciens no Gruzijas! Ar Gruziju mums bija pārtrūcis kontakts, 
tāpēc tik svarīgs šis brauciens. Gruzija ir viena no vecākajām ortodoksālās 
baznīcas zemēm, tas parādās arī kultūrā un vidē. Neskaitāmi daudz lielu un 
mazu baznīcu, tempļu ar ikonām un freskām visā zemē. Daļēji tas ietekmējis 
arī evaņģēlisko kristiešu kalpošanu. Baptisti ir divas plūsmas – vieni, kas ņem 
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vērā kultūras iezīmes, lai 
vairāk būtu atpazīstami 
sabiedrībā, citādi tiek 
dēvēti par sektu. Lai aiz-
sniegtu sabiedrību, viņi 
daudz dara arī sociālos 
projektos un veido 
ekumeniskas attiecības. 
Otra daļa strikti tu-
ras pie reiz iesāktā 
kalpošanas veida. Man 
bija iespēja piedzīvot viesmīlību un mīlestību no abām grupām. Esmu par to 
pateicīga. Tikai viena lūgšana paliek sirdī – lai viņi būtu viens Kristū, cienot un 
respektējot dažādību un ieraugot dažādībā svētību. 
Braucot uz mazām draudzēm Gruzijas austrumos, priecājos par skaisto dabu, 
kalniem, ziedošo pavasara spirgtumu, ganāmpulkiem, apsētiem laukiem un 
vīnogulāju dārziem. Turpat mierīgi ceļam pāri dodas aitas, cūka vai suns, 
ēzelītis ir populārs palīgs darbā. Mēs bieži braucām pāri tiltiem, kur ūdens 
gandrīz nav, bet tilts liels. Vienubrīd teicu – kam vajadzīgs tilts, ja nav ūdens, 
mani līdzbraucēji sāka smieties. Prātā nāca teiciens no slavenas filmas – kam 
vajadzīgs ceļš, ja tas neved uz baznīcu. Vēlu vakarā atgriežoties Tbilisi, tur 
bija lijis lietus un vēl turpinājās negaiss. Otrā rītā uzzinājām bēdīgu ziņu, ka 
no pārmērīgajām lietusgāzēm pārplūdis kāds ezers un Tbilisi vienas mājas 
pagrabstāvā kāda māte ar bērniem noslīkusi, jo nepaspējusi iziet ārā. Bija 
daudz nogruvumu, dubļu un citi bēdīgi notikumi. Tāda lietusgāze neesot bijusi 
40 gadus. Tā manas tukšās upes tika piepildītas vienā mirklī. Varbūt Dievs tā 
vienā mirklī strādā arī pie mūsu sirdīm, ka atsaucamies un ieraugām to, ko vēl 
neesam sapratuši!

Aizlūgšanu vajadzības:
1. - 7. jūlijā Čīlē, Santjago notiks Pasaules Baptistu savienības ģenerālpadome, 
kurā piedalās baptistu vadītāji, misiju vadītāji, atbalstītāji.
Pirms tam 24. – 30. jūnijā turpat notiek gadskārtējā Sieviešu departamenta 
darba sēde, kurā pulcējas visu kontinentu prezidentes un vadītājas: Raquel 
Contreras - Pasaules Baptistu sieviešu prezidente, Patsy Davies - direktore, 
Donna Groover - sekretāre. Būšu pateicīga par jūsu aizlūgšanām, lai būtu 
gudrība un Viņa klātbūtne, lai varu būt instruments Viņa rokās. 
 
Lai Dieva svētība visos vasaras ceļos un darbos! MM

Gruzijas upe Luara
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IEKŠĒJAIS UN ĀRĒJAIS 
SKAISTUMS
Santa Freivalde, Rīgas Golgātas draudze

21. aprīlī Golgātas baptistu baznīcā notika konference sievietēm par tēmu 
“IEKŠĒJAIS UN ĀRĒJAIS SKAISTUMS”

Konferences iniciatore bija Ketlīna Rīda (Teksasa, ASV) – pēc profesijas 
žurnāliste, ikdienā mamma un sieva, kurai sirdī iedegusies liesma par Latviju. 
Baudot rīta kafiju ar cepumiem, pulcējāmies draudzes lielajā zālē. Kopumā 
konferencē piedalījās 58 sievietes no dažādām draudzēm un Latvijas vietām, 
arī vairāki vīrieši.
Konferencē muzicēja kvartets – četras māsas no Freivaldu dzimtas.
Klausītājus uzrunāja Iveta Jermolajeva, atgādinot, ka mums līdzās ikdienā 
ir ielu bērni. Mums ir svarīgi apzināties, ka Dieva acīs arī viņi ir ar vērtīgām 
dvēselēm. Uzzinājām, kā tiek strādāts ar šiem bērniem, ilgstošā laika posmā 
radot viņos vēlmi nepadoties, meklēt un radīt pašiem ko skaistu.
Vieglā gaisotnē ar atrakcijām un izkustēšanos klausītājus uzrunāja Inese 
Komele.

Tad sekoja Ketlīnas Rīdas lekcija, atgādinot, ka skaistums slēpjas vērotāja acīs. 
Kā piemērs tika minēts gadījums ar viņas vecmāmiņas fotogrāfiju. Visu mūžu 
viņa uzskatīja, ka vecmāmiņa ir ļoti skaista sieviete. Par to viņa stāstīja arī 
skolā. Kāds apjautājās, lai parādot fotogrāfiju. Bet lūkojoties bildē, cilvēks bija 
vīlies, jo viņš neko īpašu neredzot... Tomēr Ketlīnai vecmamma bija un palika 
pati skaistākā! Šis skaistums bija kas vairāk par koptu ķermeni un daiļiem 
vaibstiem...
Ketlīna savā runā norādīja, ka Iveta, kas darbojas ar ielu bērniem, spēj redzēt 
skaisto, kas ir šajos bērnos, ko sabiedrībā kāds varētu dēvēt par „sabojātu 
materiālu”. Arī mēs esam aicinātas redzēt skaisto!Tam ir nepieciešamas 
lūgšanas – kontakts ar Dievu, jo Dievs ir tas, kas liek mums apkārt skaistuma 
apmetni. Viņš ir tas, kas dara mūs skaistas, esot attiecībās ar Viņu. Ja Tu esi 
Dieva sieviete – Tu esi skaista! Dievs ir tas, kas var pārādīt savu skaistumu 
mūsos. Un tas ir kas vairāk par glītu seju un ķermeni!
Lekcijām sekoja Golgātas atsaucīgo un čaklo māsu sarūpētās pusdienas 
Ingūnas Visockas vadībā.
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Pēc pusdienām katram dalībniekam bija iespēja apmeklēt interešu grupas.
Interešu grupu „Veselā miesā vesels gars” vadīja sporta treneris Filips Visockis. 
Viņš klausītājus uzrunāja ar piemēriem no Bībeles, atgādinot, ka par miesu 
jārūpējas, jo miesā mīt dvēsele. Izkustējāmies ar vingrojumiem kakla un plecu 
daļai.
Otru grupu „Skaistuma atslēga” vadīja Ketlīna Rīda. Dalībnieki tika aicināti 
lūgt Dievu un veidot attiecības ar Viņu. Kopīgi tika pārrunāta tēma „Mātes 
lūgšanas”.
Trešo grupu „Ārējais skaistums” vadīja Amanda Rubene-Visocka, kas runāja 
par ārējo skaistumu, kā to apraksta Bībele. Viņa atgādināja, ka mēs jau 
esam skaistas, jo Dievs mūs ir radījis pēc sava tēla un līdzības. Otrajā daļā 
tika demonstrēts, kā pareizi un pieklājīgi lietot kosmētiku. Kā balvas tika 
dalītas dažādas sievišķīgas lietas, ko sarūpējušas sievietes no māsu draudzes 
Teksasā. Arī noslēgumā katra konferences dalībniece saņēma mazu mīlestības 
dāvaniņu no māsām Teksasā.
Par svētīgu konferences risināšanos jāpateicas Dievam un cilvēkiem, kas lūdza 
par to. Tāpat paldies katrai atsaucīgai sirdij Golgātas draudzē, kas nesavtīgi 
iesaistījās visā, veidojot brīnišķīgu darba komandu un atļaujot sevi 
vadīt Dievam. MM

Ketlīna Rīda no ASV (2. no kr.) ar Golgātas baptistu 
draudzes mācītāju Elmāru Pļaviņu un viņa ģimeni
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MANA MAMMĪTE 
Indra Melluma, Rīgas Mateja draudze

Mana mammīte ANNA BABROVSKA bija klusa, mīlestības pilna, un patiess 
Dieva bērns. Vērojot viņu ikdienā, varēju apbrīnot un mācīties to mieru, kas 
bija viņas sirdī. Apbrīnojama bija viņas sirds gudrība, neskatoties uz to, ka 
skolā mācījusies tikai divus gadus. Mācības pārtrauca karš, kurā viņa zaudēja 
abus vecākus.
Mammīte izaudzināja mūs – desmit bērnus: piecas meitas un piecus dēlus. 
Viņu pašu mēs vienmēr redzējām kā dzīvespriecīgu un Dievu mīlošu sievieti. 
Dzīve nebija viegla. Padomju laikos piedraudēja bērnus mammai atņemt, ja 
viņa vedīs mūs uz baznīcu. Neskatoties uz to, mēs tomēr gājām līdzi uz dievna-
mu. Ceļš bija garš – septiņi kilometri, parasti gājām kājām. Kopā ejot daudz 
runājām par to, kā Dievs visu tik skaistu radījis. Mammīte visur spēja ieraudzīt 
skaisto un par to no sirds pateikties Dievam.  Atceros kluso, zvaigžņu pilno 
nakti, kad Ziemassvētkos pēc dievkalpojuma devāmies mājās. Bijām noguruši, 
bet zvaigznes tik skaistas! Brīnoties un priecājoties par zvaigznēm, nemanāmi 
arī ceļš bija noiets. To viņa man ir iemācījusi – vērot skaisto Dieva radīto dabu 
un priecāties par katru gadalaiku.
Savus grūtos ikdienas darbus viņa bieži darīja, dziedot garīgās dziesmas. Arī 
mūs jau agri mācīja strādāt un bieži strādājām kopā. Ravēt lielās ķiploku dobes 
bērniem nelikās patīkama nodarbe. Mammīte mācēja mūs aizraut darba 
priekā – parādīja kādu mazu baltu nezāles ziediņu, lika to papētīt, stāstīja, 
ka Dievs pat nezāli radījis tik skaistu. Tad mums katram bija jāmeklē sava 
skaistākā puķīte. Tā garā dobe ar prieku tika pieveikta.
Vasarā lielais darbs bija siena grābšana. Tēvs jau ziemā uztaisīja katram 
bērnam savu koka grābekli, atbilstošu augumam. Tā bija mūsu katra manta, 
ko ļoti sargājām. Mamma mācēja mūs visus tā ieinteresēt, lai kopīgi paveiktu 
darbu.
Pavasarī iestādot dārzā stādus, mamma teica: „Es iestādīju, bet Tu, Dievs, 
palīdzi izaudzēt.” Un izauga laba raža!
Mammīte mācīja svētīt svētdienu, sacīdama – svētdiena pieder Dievam. 
Kaimiņiem gan tas bija ļoti grūti saprast – tik daudz bērnu, bet svētdienā visi 
atpūšas un nestrādā. Mums tā diena bija par svētību un kaimiņiem par labu 
liecību. 
Ikdienas pusdienlaikā mēs mammīti redzējām virtuvē pie galda lasām Bībeli. 
Mūsu mājās nebija vietas, kur viņai vienatnē un klusumā to darīt. 
Mammīte mācēja ieraudzīt otra cilvēka priekus un bēdas, palīdzēt, kur va-
jag, liecināt par Dievu. Viņa mīlēja visus cilvēkus. Atmiņā skaistais jaunības 
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laiks, kad Kuldīgas 
draudzes aktīvie 
ļaudis brauca pie 
mums uz laukiem. 
Mamma bija ļoti 
viesmīlīga un mācīja 
arī mums atvēlēt 
laiku, lai uzklausītu, 
parunātos ar 
cilvēkiem, un nelai-
da ciemiņus prom 
bez pacienāšanas. 
Bieži par to esmu 
domājusi, ka 

vienmēr mums pašiem pietika ko ēst (12 cilvēki vairākas reizes dienā pie 
galda!) un citiem arī vienmēr pietika. Saprotu – tā bija Dieva svētība!
Ari kaimiņu bērni vairāk nāca pie mums, nekā mēs gājām pie viņiem, mam-
ma labprātāk pieskatīja vairāk bērnu nekā mūs kaut kur laida, lai nejauši 
nesadarām kādas palaidnības, jo tāpat jau mēdza uzlikt vainu uz mums, ja 
barā kas atgadījās, kaut arī zinājām, ka neko sliktu neesam darījuši. Bieži 
gājām kaimiņu bērniem palīgā strādāt, paravēt vai kartupeļus noņemt, lai viņi 
arī tiek brīvi un var atnākt pie mums futbolu uzspēlēt. Arī radu bērniem patika 
pie mums ciemoties, kompānija liela un jautrības netrūka.

Jaunībā, mācoties tālu no mājām Rēzeknes mākslas skolā, zināju, ka mammīte 
lūdz Dievu par mani. Tagad saprotu, ka tās bija viņas lūgšanas, kas atturēja no 
daudzām nevēlamām lietām. Dievs runāja manā sirdī, jo mamma mūs visus 
nesa uz lūgšanu rokām!
Maniem bērniem lielākais sods būtu bijis – nelaist ciemos pie Omītes. Tur 
bērni vienmēr tika uzklausīti un samīlēti. Omīte ikdienas par viņiem lūdza, 
katru saucot vārdā. Bērni to zināja. Kad Omīte aizgāja Mūžībā, jaunākās 
meitas pirmais teikums bija: „Kas par mums tagad Dievu lūgs?” Tas man 
atgādināja, ka arī manām lūgšanu rokām ir jābūt paceltām (kā Mozum) par 
saviem mīļajiem: par bērniem, mazbērniem, draudzi...
 
Kāds no mazbērniem sacīja: „Es gribu būt tāds kristietis kā Omīte. 
Viņas ikdienas dzīvē varēja redzēt, ka vārdi un darbi iet roku rokā!” 
Vai var būt vēl labāks vērtējums? MM

Kuldīgas draudzes jaunieši 70. gados
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IZBRIST NO PURVA 
Aelita Stankevica, Madonas draudze

Esmu izbridusi no purva. Esmu kristiete, kas atbrīvota no alkohola atkarības. 

Uzaugu ģimenē, kurā Dievu nepazina, tie bija tā saucamie padomju laiki, kad 
par Jēzu nerunāja. Mani vecāki strādāja ķīmiskajā rūpnīcā un viņu galvenais 
mērķis bija – būvēt komunismu, lai viņu fotoattēls atrastos goda plāksnē, 
tādēļ daudz strādāt, pa divām reizēm trijās maiņās.
Ģimenē es jutos atstumta, nevajadzīga, nemīlēta. Vārdi, ko no savas mammas 
visbiežāk dzirdēju, bija: kā tu sēdi, nekam tu neesi derīga, neaiztiec, salauzīsi, 
tu nedrīksti draudzēties ar to vai to, jo viņi ir no nepareizas ģimenes. Tā es 
uzaugu arī bez draugiem. Man ir brālis, pret kuru es izjutu greizsirdību, man 
vienmēr ir licies, ka viņu mīl, bet mani nē. Ar brāli vecāki sarunājās, viņi kopā 
kaut ko konstruēja, veidoja, zīmēja. Man šķita, ka viņam tika visa vecāku 
uzmanība, un viņam bija arī draugi. 
Skolā jutos kā „pelēkais pīlēns”, ierauts savos kompleksos, nepilnvērtībās. 
Nepratu kontaktēties ar citiem bērniem. Apskaudu skolas biedrus par viņu 
atvērtību un komunicēt prasmi. Visu šo laiku es sapņoju tikai par vienu – kaut 
ātrāk pabeigtu skolu un aizbrauktu no šīs vietas un ģimenes.
Beidzot 8. klasi, klasesbiedrenes ierosināja kopā ar viņām doties mācīties 
uz Cēsu medicīnas skolu. Tā kā man sava viedokļa nebija, jo visu manā vietā 
izlēma mamma, es piekritu, jo gribēju aizmukt. Tur sapratu –  lai būtu ievērota 
un ar tevi rēķinātos, jābūt „sliktajai meitenei”. Sāku smēķēt, apmeklēt 
diskotēkas. Parādījās draugi, un beidzot es jutos brīva un ievērota. 
Kādu dienu nolēmām pagaršot alkoholu. Man palika ļoti slikti, vēmu. Sabijos, 
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ka mana brīvība ievedīs „purvā”, no kura ārā var izvest tikai atgriešanās mājās 
pie mammas. Izstājos no skolas, to nepabeidzot. Diemžēl tas nepalīdzēja. 
Pēc atgriešanās mājās es sadraudzējos ar cietumniekiem, jo viņos saskatīju 
autoritāti, kopā dzinām brāgu, sitām logus, biedējām cilvēkus uz ielas. Šīs 
kompānijas locekļi bieži pieminēja kāda ievērojama biedra drīzu iznākšanu no 
cietuma. Ar bailēm gaidīju šo tikšanos. Šis cilvēks vēlāk kļuva par manu vīru 
un divu meitu tēvu. Viņš atšķīrās no visiem kompānijas locekļiem – viņš man 
neļāva lietot lamuvārdus, neļāva iesaistīties logu sišanas pasākumos, neļāva 
lietot alkoholu. Es viņam pakļāvos. Pieci gadi, ko pavadīju ar šo cilvēku laulībā, 
nebija slikti. Centos būt laba un paklausīga sieva. Mums bija sava mājiņa, 
kur sākām veidot ģimeni. Šos gadus pārsvarā pavadījām kopā, jo arī manam 
vīram nepatika, ka es kontaktējos ar citiem cilvēkiem un pat vecākiem, jo tie 
mani noskaņojot pret viņu. Tā mēs kopā gājām uz sīkām zādzībām un paši 
izveidojām mājās savu nelegālo dzērienu tirgošanu. 
Acīmredzot, manam vīram drīz apnika šī vienmuļā dzīve, viņam radās jauni 
hobiji un intereses – spēļu automāti, draugi, nakts izklaides, sievietes. Es atkal 
jutos kā bērnībā, ja ne vēl briesmīgāk. Jutos sabradāta un pazemota, nemīlēta 
un nevajadzīga, ja vien tikai priekš alkohola tirgošanas, ēst gatavošanas, veļas 
mazgāšanas un bērnu pieskatīšanas.
Manā ģimenē gan bērnībā, gan esot laulībā, par jūtām neviens nerunāja, 
kur nu vēl par mīlestību. Bet neskatoties uz visu, es centos būt laba sieva un 
cerēju, ka viss izmainīsies uz labo pusi. Tas nenotika. Toties klāt pie visām 
manām sajūtām nāca greizsirdība. Mani spēki drīz bija izsīkuši. Vēlējos 
šķiršanos, bet viņš atteica, jo  bērniem esot jāaug ģimenē. Patiesībā mēs ne 
viens, ne otrs, tajā brīdī nedomājām par bērniem, bet tikai katrs par sevi. 
Drīz klāt pie manas slimīgās greizsirdības pievienojās atriebība. Zināju, ka 
vīram nepatīk sievietes, kas pārmērīgi lieto alkoholu un smēķē. Tā kā man 
pie šīm lietām bija pieeja, neizejot no mājas, sāku dzert un smēķēt. Pāc laika 
sapratu, ka iedzērusi es no viņa vairs nebaidos un sāku atklāti mājās taisīt 
skandālus un greizsirdības scēnas. Tā šī atriebība pārgāja uz nopietnu alkohola 
atkarību, kas ilga 6 gadus. Es jutu, ka degradējos, no manis novērsās radi un 
draugi, maniem solījumiem neviens vairs neticēja. Reizēm kādi cilvēki teica, ka 
man ir nopietnas problēmas, ka esmu atkarīga. Pati to jau sen sapratu, tomēr 
dusmojos uz tiem, kas vēlējās man palīdzēt. Teicu, ka pati varu tikt ar visu 
galā, kad vien gribu. 
Pēc 13 laulībā pavadītiem gadiem mans vīrs aizgāja pie citas sievietes un 
iesniedza šķiršanos. Plāns bija izdevies, bet arī alkohols darīja savu, tas mani 
bija sasaistījis tik ļoti, ka nespēju domāt neko citu, kā vien dabūt šo dziru, un 
lai vienmēr būtu krājumi. Mājās visās iespējamās vietās, visādās burciņās bija 
paslēpts šis dzēriens – gadījumā, ja kāds izlej, lai ir vietā. Pat ejot uz vecāku 
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sapulci skolā, man vienmēr somiņā bija līdzi blašķīte, ko iztukšoju, ieejot skolā, 
lai savaldītu savu trīcošo ķermeni kaut uz īsu brīdi. 
No alokohola atkarības iemantoju epilepsijas lēkmes. Tomēr arī šī slimība 
nespēja mani atturēt no dzeršanas. Es ienīdu sevi, sapratu, ka mana dzīve 
nekam nav derīga, ka esmu nevienam nevajadzīga. Nolēmu beigt savas 
ciešanas ar pašnāvību.
Laikam Dievam bija citi plāni manai dzīvei, Viņš pieskārās man un neļāva 
tam notikt. Pēc šī gadījuma vīrs draudēja atņemt man tiesības uz bērnu 
audzināšanu. Un piebilda, lai paskatos uz sevi spogulī, pēc kā es izskatos – 
veca, slima un nevienam nevajadzīga. Pēc šiem vārdiem manī kaut kas notika. 
Es tiešām pēc ilgiem laikiem ieskatījos spogulī, un manī parādījās spītība. 
Stingri nospriedu, ka drīzumā viņš mani redzēs citādu. Es ļoti negribēju zaudēt 
bērnus. Darīju visu iespējamo, lai atbrīvotos no šīs atkarības – Straupe, 
tantiņas, kodēšanas. Tomēr visi šie mēģinājumi varēja mani atturēt no 
dzeršanas ne ilgāk kā 2 nedēļas, un viss sākās no jauna. 
Kādu dienu mana paziņa ieteica aiziet uz sapulci, kur satiekas sievietes 
ar dažādām sāpēm un dvēseles ievainojumiem. Aizgāju. Tā bija Ala-non 
sapulce, un drīz sapratu, ka esmu īstajā vietā un pirmo reizi publiski atzinos, 
ka esmu alkoholoķe un pati esmu bezspēcīga cīnīties ar šo atkarību. Gaidīju 
nosodījumu, bet saņēmu sapratni un apskāvienus. Viņas mani ieveda AA 
sadraudzībā un 12 soļu programmā, kur es uzzināju par Dievu. Ļoti grūti bija 
aiziet uz pirmo sapulci, jo likās, ka mani neviens nesapratīs, bet šinī grupā es 
ieguvu jaunu ģimeni, kas mani saprot, ciena un rūpējas kā vien var. Te daudz 
runāja par Dievu un stāstīja par savu dzīvi. Sapratu, ka arī pārējie ir izjutuši 
sāpes, atstumtību, vainas sajūtu. Šajā grupā katrā sapulcē tika apspriests viens 
atveseļošanās solis. Iesākumā es to neizpratu un nespēju iedziļināties. Baudīju 
tikai skaidrības dienas un atrados eiforijā, gribēju kliegt, ka esmu skaidrā un 
nekad vairs nedzeršu. 
Mana eiforija beidzās pēc 3 mēnešiem, kad man uzteica darbu. Bija auksta 
rudens diena, iegāju kafejnīcā iedzert kafiju. Nolēmu pievienot kafijai 
nedaudz balzāma un centos sev iestāstīt, ka tās ir tikai zāles, nevis alkohols. 
Otrā dienā es atjēdzos mašīnā, kurā sēdēja mani AA biedri un veda uz Rīgu, 
uz narkoloģisko klīniku. Sekoja Motivācijas nodaļa, tad Minesotas 28 dienu 
programma. Es pretojos, jo nevarēju izrunāt vārdu „Dievs”, kur nu vēl noskaitīt 
lūgšanu. Sapratu, ka saviem spēkiem tālu netikšu. Man vajadzīgs Dievs kā 
maniem AA biedriem. Es jautāju: „Kāpēc jums ir, bet man nav? Kāpēc Viņš 
nenāk pie manis?” Man atbildēja, ka Dievs mani gaida, tikai man pašai jāsper 
pirmais solis. 
Nepagāja ilgs laiks pēc šīs sarunas, kad draudzē sākās Alfa kurss un mani 
uzaicināja piedalīties. Tur es beidzot pieņēmu Jēzu. Un mana dzīve izmainījās 
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DIEVA INSTRUMENTI - ČAKLĀS ROKAS
Pagatavot BĪBELES APVĀKU mums palīdzēs Mirjama Marti nsone
no Mazsalacas:
„Jau no agras bērnības mūsu ģimenē Bībele bija ļoti  cienījama grāmata. Tā 
bija vecajā drukā. Vēlāk uzradās neliela formāta Jaunā Derība – jaunajā drukā. 
Jau pirmsskolas vecumā veikli lasīju abās drukās.
Atceros, kā mamma man ierādīja vāciņu darināšanu. Abas kopīgi uzšuvām 
mazajai grāmati ņai vāciņus, lai nenobružātos bērna rociņās. Esmu vairākus 
apvāciņus pagatavojusi no dažādiem materiāliem: plānākiem un biezākiem, 
arī no ādas un dermantī na.”

Sāk ar Bībeles nomērīšanu. Augstums manai grāmatai ir 22 cm.
Tad apņem grāmatas platumu un biezumu – kopā tas ir 32 cm.
Izmēra, cik plats ir atvērtas grāmatas vāks iekšpusē. Cietākiem vākiem 
iekšpuses kabati ņas platumu veido apmēram pusi. Ja ir mīkstāki vāki,
vajadzēs 2/3.

un mainās joprojām! Grūtākais man bija 9. solis, kur teikts: „Mēs atlīdzinām 
cilvēkiem, kuriem esam nodarījuši ļaunu.” Veicot šo soli, es atguvu brīvību, 
mieru, drosmi, cilvēku uzti cību un daudz ko citu.
1.Pētera vēstulē 2:24 ir teikts: „Viņš mūsu grēkus savā miesā labprātī gi uznesa 
pie krusta, lai mēs, grēkam miruši, sāktu dzīvot taisnu dzīvi.” 
Šodien es savu dzīvi esmu atdevusi pilnīgai Dieva vadībai, ielikusi sevi Viņa 
mīlošās rokās un ar ti cību un paļāvību uzti cu sevi Viņam. Es pateicos Dievam 
par savu dzīvi, par pagātni, arī par bijušo atkarību, caur ko es iepazinu šo 
programmu, ieguvu īstus un uzti camus draugus, iepazinos ar savu tagadējo 
vīru, ar kuru veidojam ģimeni pilnīgā Dieva vadībā un ar Jēzu ģimenes centrā. 
Pateicos Dievam par saviem bērniem, par mūsu atti  ecību dziedināšanu ar 
mammu un brāli, ka spēju piedot savam bijušajam vīram, ar kuru šobrīd ir 
labas atti  ecības. Un pats galvenais –  es spēju piedot pati  sev.

Dievs mani izveda no necaurejama purva, un es gribu dalīti es savā ceļā – ar 
ti em, kas cieš, kam sāp, kas jūtas nesaprasti  un nomaldījušies. Lai šīs sāpes 
nepāraug nelaimē. Es vēlos iegūt īstu brīvību, tādēļ iesaistos programmā „Īsta 
brīvība”, lai uz visiem laikiem ti ktu atbrīvota no visa, kas traucē pilnvērtī gi 
baudīt šo dzīvi un būt laimīgai kopā ar Jēzu. MM
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KAS DĀRZĀ?
Lidija Saulīte (bioloģe), Mateja draudze

Mums apkārt daba visā krāšņumā gan acīm tī kama, gan citām maņām – 
garšu, ožu tverama. Un visa tā autors ti kai viens – visa Radītājs Dievs, par 
kura plānu un izdomu lasām 1.Moz.1: 11-12, arī 29. pantā: „Redzi, Es tagad 
jums esmu devis visus augus, kas nogatavina sēklu, kas vien ir zemes virsū, 
un visus kokus, kas nes augļus ar savu sēklu, lai ti e jums būtu par ēdamo.” 
Mums viss ir dots lietošanai, tāpēc baudīsim ar pateicību. Katra saimniece labi 
zina, ka ēdienam garšu piedod ne ti kai sāls, bet daudz vairāk pareizi izvēlētas 
garšvielas, kas palīdz pat samazināt sāls patēriņu, kas ir svarīgi mūsu veselībai. 
Zināms, ka sāls lietošana paaugsti na risku saslimt ar sirds un asinsvadu 
slimībām, tāpēc dosim zaļo gaismu dažādām garšvielām – garšaugiem. Katrs 

Tad veido piegrieztnīti  – 22cm x 32 cm, izklāj uz iecerētā materiāla kreisās 
puses, piesprauž ar kniepadatām, precīzi ar lineālu atzīmē kontūras, pieskaitot 
1 cm vīlei un abos galos pieskaita kabati ņas ieloku 10cm. Vēlreiz visu pārmēra, 
tad precīzi un taisni izgriež. Apgriež labo pusi uz augšu, abos galos 10 cm 
kabati ņas uzloka uz augšu (A uz B un D uz C). Taisni un precīzi piediedz, abos 
galos izveido kabati ņas. Tāpat sadiegtu, neapgrieztu, piemēra, vai labi piegul-
sies. Ja viss ir labi, nošuj ar mašīnu. Sāk no BA uz ārmalu, tad atpakaļ, sanāk 2 
šuves, tā arī no CD – 2 šuves. Tāpat apakšpusē. Tad ievelk diegu galus, sasien, 
nogriež. Darbu apgriež uz labo pusi. Vidus daļu B - C ieloka uz iekšu. Sanāk 
apmēram 1 cm, un tad to uzmanīgi pielīmē, lai līme neizspiežas un lietojot 
nelocās vai nekrunkojas maliņas kreisā puse.
Ja ir biezāks materiāls – piem., fi lcs, tad ir nedaudz cits princips. Tad kopā šuj 
no labās puses. Augšpusē un apakšpusē var veidot kādu dekoratī vu dūrienu 

vai izmantot lentī ti  slīpā diegā. Vāks tad platumā ir 
jāpalaiž drusku vaļīgāks un augstuma mala no virspuses 
cieši pie locījuma malas apm. 2 mm jānošuj, jo biezāks 
audums ti k elastī gi nelocās. Vienkrāsainam vākam pirms 
piešūtas kabati ņas atrod vidu un var veidot kādu dekoru 
– gan tamborētu, gan šūtu.
Dievpalīgu vēlēdama šinī mīļajā darbiņā – Mirjama 
MM
 (Rokdarbu lappusi sagatavojusi Māra Marti nsone
no Mazsalacas draudzes)
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pazīstam un lietojam sīpolus, ķiplokus, dilles, pētersīļus, retāk droši vien bazi-
liku, raudeni, koriandru un vēl dažus citus: rozmarīnu, estragonu, majorānu, 
lavandu. Daudzus garšaugus varam izaudzēt savos dārzos vai pat podiņā uz 
palodzes, arī mūsu lielveikali piedāvā plašu garšaugu klāstu.
Katram garšaugam ir īpatnēja smarža un garša, atšķirīgs bioķīmiskais sastāvs, 
taču tiem vienojošās sastāvdaļas ir fitoncīdi, organiskās skābes, ēteriskās 
eļļas, minerālvielas, miecvielas, rūgtvielas, vitamīni. Ir atklāts, ka rozmarīnam, 
piparmētrai, majorānam un salvijai piemīt antioksidantu īpašības.
Parasti no garšaugiem izmanto lapas un ziedus, retāk citas auga daļas. 
Lietošana iespējama gan svaigā veidā, gan sasaldējot, gan izžāvējot. Svarīgi 
ir zināt, kuru garšaugu kurā situācijā lietot, lai iegūtu efektu, nevis defektu. 
Aplūkosim dažus garšaugus, norādot uz to pielietojumu kulinārijā, un 
atzīmēsim, kādu labumu pie savas veselības iegūsim, tos lietojot.
Baziliku dēvē par garšvielu karali, tas iecienīts itāļu virtuvē. Izmanto gan 
svaigas, gan kaltētas lapiņas, neder stublāji. Lieliski garšo ar tomātiem, iz-
manto kā piedevu makaronu, zivju un gaļas ēdieniem, jāpievieno gatavošanas 
beigās, lai nezaudētu garšu un aromātu. Bazilika spēcīgā smarža atbaida 
mušas un odus, ieteicams pat audzēt virtuvē uz palodzes, jo fitoncīdi attīra 
gaisu no mikroorganismiem, tam ir arī baktericīdas īpašības. Baziliku lieto 
gremošanas veicināšanai. Šķipsniņa bazilika piešķirs eksotisku garšu biez- 
pienam un jogurtam. No bazilika gatavo pesto – populārāko mērci pasaulē.
Raudene arī ir itāļu virtuves garšviela un to dažkārt dēvē par picas garšvielu. 
Raudene labi aug un pārziemo mūsu dārzos atšķirībā no bazilika, kas mīl 
siltumu. Raudene labi papildina kabaču, baklažānu, siera ēdienus, īpaši 
kazas siera. Labi sader ar tomātiem, zupām, mērcēm. Ārstnieciskos nolūkos 
izmanto kā atkrēpošanas līdzekli, inhalācijās pret klepu, muskuļu krampju 
mazināšanai. Raudene veicina zarnu peristaltiku, žults sekrēciju. Raudenes 
tēja ir vislabākais līdzeklis zīdaiņa nomierināšanai, turklāt ar krūti barojošai 
māmiņai tā vienlaikus veicina piena sekrēciju. Raudenes vannas palīdz stru-
tainu ādas iekaisumu gadījumā. Viela, ko satur raudene – oregano spēj cīnīties 
pret infekcijām līdzīgi antibiotikām. 
Koriandru (kinza) sauc arī par Japānas pētersīli, tas ir gan ārstniecības augs, 
gan garšaugs, un to var veiksmīgi izaudzēt pie mums Latvijā. Koriandra sastāvā 
ir ēteriskās eļļas, minerālvielas, C vitamīns. Koriandra ēteriskās eļļas izmanto 
parfimērijā rožu, vijolīšu, liliju un citronu aromātu iegūšanai. Koriandra sēklas 
lieto ēstgribas un gremošanas uzlabošanai, pret meteorismu, gastrītiem, čūlas 
slimību. Koriandrs ir antiseptisks, atkrēpojošs un žulti dzenošs līdzeklis. Šajā 
garšaugā slēpjas tādi ķīmiski savienojumi, kas iznīcina pat nejaukās salmonel-
las. Koriandrs ir viens no tiem garšaugiem, kas izmantojams pilnībā – sākot 
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ar lapām un beidzot ar saknēm, bet pa vidu vēl sēkliņas, pēdējās garšas ziņā 
pilnīgi atšķiras no pārējā auga un lietojot nevar to aizstāt, bet tikai garšas 
buķeti papildināt. Svaigus zaļumus pievieno salātiem, dārzeņu, rīsu, olu un 
gaļas ēdieniem, noder pie skābiem kāpostiem, pupiņām, zirņiem, tomātiem.
Izops – augs ar ļoti spēcīgu aromātu, kas atgādina kaut ko starp piparmētru 
un kamparu, jo satur daudz ēterisko eļļu, arī miecvielu, sveķveida vielu, 
minerālvielu. Bībelē lasām par Mozu, kurš upurēšanas laikā ar izopa slotiņu 
slacīja Derības grāmatu un tautu (3.Moz.14:6; Ebr.9:19). Izopam piemīt an-
tiseptiska, nomierinoša, atkrēpošanu veicinoša un spazmolītiska iedarbība, 
tas rosina ēstgribu, novērš pazeminātu arteriālo spiedienu. Lieto bronhītu 
un bronhiālās astmas ārstēšanai kopā ar citām tējām. Ja ēdienam pievieno 
svaigus izopa zariņus, to nedrīkst pārdozēt, lai nenomāktu citas garšas. Izopam 
ir atsvaidzinoša garša, mazliet pikanta un rūgtena, nedaudz atgādina timiānu 
vai rozmarīnu. Izopu ietiecams pievienot pupiņu zupai, cūkas un jēra gaļas 
cepešiem. Lai padarītu interesantākus rīsu ēdienus, tiem var pievienot izopu, 
izmainās arī sēņu ēdienu garša. Pat saldie ēdieni no augļiem un ogām sader ar 
izopu. Ja ir iekaisušas smaganas, lieliski noderēs sasmalcinātas izopa lapiņas, 
tēju izmanto mutes un kakla skalošanai. Tā aromāts attīra telpu.
Piparmētra gan laikam visiem zināma, bet vai izmantojam visas tās 
īpašības un to plaši pielietojam? Piparmētra labi sader ar jaunajiem 
kartupeļiem, zirņiem, burkāniem, tomātiem, to pievieno jēra (sevišķi angļu 
virtuvē) un putnu gaļas marinādēm. Piparmētra ir neatņemama karsto 
dzērienu un augļu desertu, arī jogurta mērču un krēmzupu sastāvdaļa. 
Amerikāņi to pievieno tomātu sulai un dažādiem salātiem. Medicīnā 
piparmētru izmanto ēstgribas rosināšanai, pret vēdera uzpūšanos, sliktu 
dūšu, astmu, nervu sistēmas nomierināšanai. Uzskata, ka piparmētrai piemīt 
arī pretaudzēju aktivitāte. Dezinficējošo iedarbību izmanto zobu pastās, 
košļājamo gumiju un pastilu sastāvā, tā dod arī patīkamu, atsvaidzinošu garšu. 
Piparmētru var lietot svaigā veidā dekorēšanai un visi, protams, dzeram 
piparmētru tēju.
Timiāns un majorāns tautā tiek dēvēti par „desu zāli”, jo tos visbiežāk 
lieto aknu un gaļas desām, arī gatavojot treknus gaļas ēdienus, ieskaitot pīles 
un zosis. Šie augi piedod ne tikai patīkamu garšu, bet veicina trekna ēdiena 
sagremošanu. Šīs garšvielas nepieciešamas, gatavojot ēdienus no subproduk-
tiem, uzlabo zirņu un pupiņu ēdienu garšu, tomēr lietojot nevajadzētu 
pārdozēt. Majorānu nebūtu ieteicams lietot grūtniecēm. Diētiskajā ēdināšanā 
majorāns var noderēt par sāls aizstājēju. Romas impērijā majorāns kultivēts 
gan kā garšaugs, gan kā ārstniecības augs. Hipokrāts iekļāva majorānu savu 
ārstniecības līdzekļu receptēs. Timiāns satur ēteriskās eļļas, kas darbojas  



37

Skaisti, kraukšķīgi, veselīgi…
Mirjama Marti nsone, Mazsalacas draudze

Pavasaris, pirmais lietuti ņš noskalojis mūsu Latvijas zemi, viss kļuvis zaļš, 
sazaļo bērzi, aug zāle. Acis meklē nātru jaunos dzinumus. Nātres, pieneņu 
lapiņas, skābenes, lociņi, redīsi, ti e ir mūsu pirmie vitamīni un nepieciešamo 
mikroelementu avoti .
* Salasām nātru jaunos dzinumus, noplaucējam caurdurī ar vārošu ūdeni, 
atdzesējam, sagriežam un lietojam. Saujiņa nātru, lociņi, pārlej krējumu vai 
majonēzi un uzber vārītu, sagrieztu olu.
* Jaunas spinātu lapiņas, jaunas skābenes, svaigs gurķis, redīsi, lociņi, dilles. 
Visu samaisa un pārlej ar skābu krējumu.
* Visiem jauno zaļumu salāti em var pielikt parasto pieneņu lapiņas un 
neatplaukušus ziedpumpurus, (var ½ stundu nomērcēt sāls ūdenī, lai 
mazinātos rūgtums, bet jaunās un mīkstās lapiņas var droši ēst uzreiz). 
* Visiem salāti em var piegriezt nedaudz parasto krešu (dārza puķe) lapiņu.
Tās tī ra un atjauno organismu.
*Iemācīsimies sagaršot un lietot sakņu seleriju. Sarīvē seleriju, burkānu, 
ābolu, puķkāpostu, pārlej eti ķa un eļlas maisījumu, uzkaisa zaļumus.
* Brokastu gaļas vai desmaizītes vietā uzliksim salātu lapiņu.

anti septi ski un sekmē bronhu dziedzeru sekrēciju. Timiāns ir dekoratī vs augs 
un labi iederas akmensdārzos.
Samazināsim sāls lietošanu uzturā un draudzēsimies ar dažādiem garšaugiem!

Pesto 2 glāzes bazilika lapiņu (var lietot spinātus, pētersīļus u.c.)
100 g cietā siera (Parmezāns)
100 ml olīveļļas (salāti em paredzēto)
50-70 g ciedru riekstu (riekstus var krāsnī nedaudz apcept)
3-5 daiviņas ķiploka
Svaigi malti  melnie pipari, nedaudz sāls
Visu sablenderē, kā pēdējo pievieno sieru, ja pesto uzglabā saldētavā,
tad sieru neliek, bet pievieno pēc atkausēšanas.
Pesto gatavošanā ar sastāvdaļām un to atti  ecībām var improvizēt. MM

(Recepte un informācija no interneta)
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Esam pieraduši savās ģimenēs svētdienās pusdienu maltītes nobeigt ar kaut 
ko saldu un gardu. Itin drīz jau sārtosies pirmās zemenītes, salasīsism saujiņu 
un pagatavosim:
Piena želeju 1 l piens, 1 glāze cukurs, 35 g želatīns, vaniļas cukurs, pāris 
simts gramu zemenes.
Želatīnu aplej ar glāzi piena. Pārējo pienu uzvāra, pieliek cukuru, vaniļas cuku-
ru, izšķīdinātu želantīnu. Ņem skaistus stikla pokālus, ielej nedaudz želejas, 
kad tā sarec, uzber nedaudz zemenes, tā, lai no malas redzams,
tad uzlej pārējo, atdzesē, lai sarec, pārkaisa ar odziņām un pasniedz.
Var pagatavot ar jebkādām ogām, arī ar cukurūdenī novārītiem, sagrieztiem 
rabarberiem.
Biezpiena krēms ar ogām 500 g biezpiena, 150 g cukurs, 200 g saldais 
krējums, 200 g ievārījums vai ogas, rīvēta citrona miziņa vai vaniļas cukurs,
30 g želatīns.
Nepilnā glāzē piena uzbriedina želatīnu. Biezpienu sablenderē vai izrīvē caur 
sietiņu, pievieno cukuru, ogas vai ievārījumu. Izkausētu želatīnu saputo, 
iecilā saputotu krējumu, trauciņos atdzesē, lai sarec, pārkaisa odziņas vai 
grauzdētus riekstus.
Biezpiena klimpas  Pagatavo šķidru ķīseli no jebkurām ogām – upenēm, 
mellenēm, ērkšķogām vai rabarberiem. 
Klimpām – 200 g biezpiena, paliela ola, ēdamkarote ar kaudzi miltu (skatās 
pēc briedīguma), tējkarote cietes, pāris tējkarotes cukura, šķipsniņa sāls. 
Samīca pastingru mīklu, saveļ rullītī (desiņā), sagriež vienādos, glītos 
gabaliņos. Liek vārošā ūdenī, drusku piemet sāli, gatavās ar putu karoti izņem, 
atdzisušas liek šķīvjos, pārlej šķidro ķīseli ar ogām.
Ogu – augļu asorti Ņemam jebkuras ogas  - avenes, zemenes, mellenes, 
upenes, kas nu kuram ir pa rokai. Sagriežam kādu vasaras ābolu, arbūza 
gabaliņus u.c., sajauc. Pēc izvēles varam pārliet ar jogurtu vai želeju. 
Želejai ņemam dzidru gaišo sulu – der ābolu vai gaišo vīnogu.  400 g sulas, 
cukurs pēc garšas, želatīns – ēdamkarote ar kaudzīti. Ar pusi sulas uzbriedina 
želatīnu, izkausē, pielej pārējo sulu. Pārlej stikla pokālos saliktos augļus jeb 
ogas. Varam pasniegt ar saldējuma bumbiņām vai putukrējumu.

Būsim vienmēr pateicīgi Dievam, apzināsimies – mums nekas nav pietrūcis, 
meklēsim vairāk to, kas paaudzies un nobriedis mūsu Latvijas dārzos, tagad arī 
lielveikalos piedāvā mūsu produktus. Pateicībā dziedi līdz ar putniņiem: 
„Čiv, čiv, čiv, čiepst mazais zvirbulis, Man ir viss, nekas nav pietrūcis!”
Dievs svētī maltīti! MM
Interviju ar Mirjamu Martinsoni lasiet žurnāla 6. lpp.!
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Zvanu ansamblis
Liene Svoka 
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Rokdarbu galds Rinkonas atbalstam
Rakstu lasiet 11.lpp.



LBDS kongresā 2012.gada 18.maijā Pateicības rakstu par mūža ieguldījumu 
saņēma Mirga Godiņa (10 bērnu māte no Semināra dr.) – par viņas pašaizliedzību, 

organizējot svētdienskolas un bērnu nometnes padomju varas gados.
Ar vecāko dēlu Sigurdu (augšā) un 85 gadu jubilejā ģimenes lokā.


