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Dieva skola ir visa dzīve

L

atvijas skolēni ir pabeiguši mācību gadu, studenti aktīvi gatavojas un kārto eksāmenus. Arī adventistu draudzēm maijā
bija sava veida eksāmens – 24.-26. maijā Rīgā notika Adventistu Latvijas draudžu savienības kongress, kurā piedalījās vairāk nekā 100 delegāti no 52 Latvijas adventistu draudzēm. Tika
uzklausītas nodaļu vadītāju, bīskapa, sekretāra, mantziņa un citu
atbildīgo atskaites, vērtēti jauni statūti, spriests, lemts un balsots.
Par bīskapu atkārtoti ievēlēja Vilni Latgali, arī mantzinis Ilgonis
Mazjūlis palika savā kalpošanā. Ar jauno LDS sekretāru Daumandu Sokolovski jūs varēsiet iepazīties, izlasot interviju, bet par kongresa gaitu un lēmumiem uzzināt, izlasot visus rakstus.
Garīgām pārdomām gribu piedāvāt pirms mēneša uzrakstītu dzejoli, kura autore ir Ingrīda
Markusa:
Pazemības augstskolā mācīties ir grūti,
Tur jāmīl tas, pret ko naidu jūti.
Tur sirds Dieva pļavās jāpalaiž vaļā,
Lai labestība un gaisma to gana.
Tur jādzer no Dieva avotiem smeltais,
Tur jādziedē paša naida dzeltais.
Nīstamais jāmīl un jāpaceļ zemais,
Tur jāļauj, lai Dievs tavu lepnumu samaļ.
Tur Dievs savā spēkā lauž lepnumu nost,
Un Garu dod saudzēt, dziedēt, kur posts.

Tur mīlestība tik dzīvi un silti
Pār ienaida aizām ceļ draudzības tiltus.
Un iemāca redzēt, kam pasaulē auksti,
Par pilīm pārvēršot dvēseles graustus.
Šī Dieva skola ir visa dzīve.
Un pazemības izcilība iemāca mīlēt –
Kā mīlēja Dievs, Viņš vienīgais ir –
Ar ko lepoties!

Tatjana Tomsone,
„Adventes Vēstis” galvenā redaktore
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ieru Es jums atstāju, savu mieru Es jums dodu.” Ar šiem vārdiem, no Jāņa evaņģēlija 14. nodaļas šī gada 24. maijā Baznīcas ielā 12a Rīgā iesākās Latvijas draudžu savienības kārtējais
kongress. Tā kā jau pašā kongresa sākumā delegāti nobalsoja par piedāvāto
iespēju translēt LDS kongresa gaitu interneta tiešraidē, tad šoreiz tā bija vēsturiska iespēja sekot līdzi kongresa norisei ne tikai interesentiem Latvijā, bet
arī visā plašajā pasaulē. Un patiešām daudzi novērtēja šo unikālo iespēju un
dzīvoja līdzi notikumiem kongresā ar interneta starpniecību.
100 dienu lūgšanu maratons pirms kongresa liecināja par daudzu brāļu un
māsu vēlmi un ieinteresētību meklēt Dieva gribu un Svētā Gara vadību gan
kongresa sagatavošanas periodam, gan pašai kongresa norisei un, protams, arī
attiecībā uz delegātu lēmumiem par nākamo LDS vadību, padomi un nodaļu
vadītājiem.
Ticu, ka, pateicoties tieši lūgšanām, jau no paša sākuma kongresa darba sesijā
bija jūtama mierīga un konstruktīva atmosfēra. Lūgšanas turpinājās arī kongresa sesijas un ievēlēto komiteju darba laikā.
Vēlos izteikt sirsnīgu pateicību LDS kongresa organizācijas komandai un visiem iesaistītajiem par nesavtīgo un profesionālo darbu sagatavošanas periodā
un arī kongresa norises laikā. Tāpat no savas puses pateicos iepriekšējai komandai par kopējo sadarbību un savstarpējo atbalstu. Nodaļu vadītāju atskaites liecināja par to, kā Dievs mūs visus ir vadījis un svētījis. Pateicība Dievam
par aizvadītajiem pieciem gadiem un Svētā Gara vadību!
Viens no pirmajiem uzdevumiem kongresa delegātiem bija LDS jauno statūtu
projekta izskatīšana. Lai gan kongresa delegāti neapstiprināja jaunos statūtus
un kongress turpināja darbu, vadoties no iepriekšējiem, spēkā esošajiem statūtiem, kongresā ievēlētā Statūtu komiteja kongresu starplaikā turpinās darbu
pie jauno statūtu projekta. Kad darbs būs pabeigts, LDS padome izskatīs jautājumu par statūtu apstiprināšanu ārkārtas kongresā.
Pateicos Dievam par LDS kongresā izvēlēto jauno komandu! Par to tika daudz
lūgts un meklēts Dieva padoms. Domāju, ka mūs gaida spraigs un radošs piecu
gadu darba periods, kura laikā ceram vairāk uzmanības veltīt tām jomām un
nozarēm, kuras iepriekš palika it kā “ēnā”.
Novēlu mums visiem kopā piedzīvot īpašu Svētā Gara vadību un patiesu vienotību Kristū! Kalposim Dievam un cilvēkiem no sirds! Darīsim to ar prieku
un iedvesmu, jau iepriekš pateicoties par to, ko Dievs mums sagatavojis nākotnē!
“Kur vien ir kāda aizstāvība Kristū, iedrošinājums mīlestībā, kopība Garā, ja
ir kāda iejūtība un līdzjūtība, piepildiet manu prieku, būdami vienprātībā, kopīgā mīlestībā, vienoti dvēselē un domās; neko nedariet sāncensības vai tukšas
slavas dēļ, bet pazemībā vērtējiet cits citu augstāk par sevi, rūpēdamies katrs
ne tikai par savu labumu, bet arī par cita labumu.” (Filipiešiem 2:1-4, jaunais
tulkojums)
Lai Kristus miers un mīlestība dara mūs spējīgus katru dienu kalpot tam Kungam ar prieku!

Kongress

LATVIJAS DRAUDŽU

SAVIENĪBAS

KONGRESS
J

Kongresa moto: Savu mieru Es jums dodu

au ceturto reizi savā mūžā, būdama delegāte no Latvijas draudžu
savienības (LDS) un 23.gadu
strādājot par redaktori žurnālā
“Adventes Vēstis”, man bija iespēja
piedalīties šajā visai Latvijas Adventistu baznīcai tik nozīmīgajā notikumā. Ik
pēc 5 gadiem Rīgā, Baznīcas ielā 12a,
pulcējas delegāti no visām adventistu
draudzēm. Katra draudze sūta vismaz
1 delegātu, skaitliski lielākās - 2 līdz 4
delegātus. Kongresā “automātiski” piedalās visi Latvijas draudžu savienības
darbinieki: administrācija – bīskaps,
sekretārs un mantzinis, LDS padome-,
nodaļu vadītāji, šobrīd kalpojošie mācītāji, kā arī, bet bez balss tiesībām,
goda viesi – tie mācītāji un Bībeles pasniedzēji, kuri jau atstājuši aktīvu kalpošanu. Tāpat LDS kongresā obligāti
jāpiedalās Baltijas ūnijas padomei, bet
ūnijas prezidents pat vada kongresu un
komitejas (par to vēlāk).
Šogad LDS kongress notika no 24.līdz
26.maijam. Iepriekšējie kongresi bija
vasaras beigās, kas padarīja dzīvi grūtāku tiem darbiniekiem (pārsvarā mācītājiem), kuriem jaunas kalpošanas
vietas dēļ bija jāpārceļas uz citām pil-
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sētām, bieži vien kopā ar visu ģimeni.
Šo bija piedzīvojis arī pagājušajā reizē
jaunievēlētais bīskaps Vilnis Latgalis.
Šai reizē piedalīties kongresā bija aicināti 135 delegāti, t.sk.19 goda delegāti.
Domāju, kā labāk uzrakstīt to, kas kongresā notika. Lielākā daļa no jums, lasītāji, nekad tādā neesat piedalījušies.
Kā lai izstāsta gan to, kas notika, gan
gaisotni, kāda tur valdīja? Nolēmu šo
rakstu veidot kā hronoloģisku vēstījumu – kādas šīs trīs dienas bija, stundu
pēc stundas. Ceru, ka tā jums būs iespēja neklātienē būt klāt, piedalīties un
saprast, ko un kā esam darījuši.

Kongress sākas

Pirms oficiālās kongresa atklāšanas uz
skatuvi bija uzaicināta Baiba Bērziņa,
kura vada salīdzinoši nesen izveidotu
Lūgšanas nodaļu un kura bija iniciatore
100-dienu lūgšanas projektam. 97 dienas pirms kongresa, arī paša kongresa
laikā liels atbalstītāju tīkls organizēja
aizlūgšanas par šo Latvijas adventistiem svarīgo notikumu. Lūgšanas un
mūzika ievadīja kongresa oficiālo daļu.
Plkst. 11:00 uz skatuves kāpa bīskaps
Vilnis Latgalis, kurš uzrunāja klāteso-

šos. Uzreiz notika pirmais balsojums
par to, vai delegāti ir ar mieru, ka kongresa darbība tiktu translēta. Tikai ar 5
balsīm “pret” šis priekšlikums tika atbalstīts. Kongresa gaitu lielā mērā varēja redzēt internetā tiešraidē.
Delegātiem reģistrējoties ļoti parocīgi bija atspoguļota arī visu 3 kongresa
dienu kārtība.

Bīskapa līdzdalītās pārdomas

Savā garīgajā uzrunā Vilnis Latgalis
dalījās pārdomās par to, cik skaistu,
pārdomātu un nevainojamu Dievs iesākumā visu bija radījis (1Mozus 1:31)
Pienāks laiks, kad Dieva spožums atkal
būs mūsu daļa (Atkl. 22:2-4). Tomēr
pirms tam mūs sagaida dienas, kad
bezdievība būs tik bezkaunīgi spēcīga
(2Tim. 3:1-5), ka patiesi ticīgiem un
Dievam uzticīgiem būs grūti. Tomēr
visos, arī visgrūtākos laikos Debesu
Tēvs neatstās savus bērnus, iedrošinās
un dos mieru visu izturēt. “Es jums atstāju mieru, savu mieru Es jums dodu.
Es dodu jums ne tā, kā pasaule dod.
Jūsu sirds lai neiztrūkstas un neizbīstas.” (Jņ.14:27) Šis Bībeles pants bija

arī visa LDS kongresa moto.
Jāņa 8:29 skan Dieva iedrošinājums,
kaut ko sagaidot arī no mums pašiem:
“Un, kas Mani ir sūtījis, tas ir ar Mani.
Viņš nav atstājis Mani vienu, jo Es
vienmēr daru to, kas Viņam labpatīk.”
Arī Elenas G Vaitas vārdi no grāmatas
“Domas no Svētību kalna” tikai apstiprina šo jau izteikto domu. Vēstulē
Romiešiem (Rm. 12:1,2) skan apustuļa
Pāvila novēlējums ticīgajiem: “Es jūs
aicinu, brāļi, Dieva apžēlošanās dēļ nododiet sevi pašus – tā ir jūsu apzinīga
kalpošana Dievam – kā dzīvu, svētu
un Dievam tīkamu upuri. Netopiet šim
laikam līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā, lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba – to, kas ir labs
tīkams un pilnīgs.”
Miers, kuru Dievs vēlas un var mums
dot, atrodams arī starp Gara augļa sastāvdaļām: “Bet Gara auglis ir: mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums,
labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība.” (Gal. 5:22,23)

gadu vēlāk (2014. gadā) ievēlēts Guntis Bukalders; Daumants Kleimanis komiteju bija atstājis, toties tai labprātīgi
pievienojies Andrejs Āriņš jau mācītāja un bīskapa palīga statusā. Rezultātā
jauno statūtu projektu, ar kuru visi kongresa delegāti varēja iepazīties savlaicīgi, saņemot to caur e-pastu (kopā ar
esošiem statūtiem), pēdējā posmā gatavoja 5 dalībnieki. Tieši Draudžu savienības sekretāram Ģirtam Rozneram
vajadzēja prezentēt šo projektu. Un
personīgi uzklausīt un saņemt daudzus
pārmetumus.
Atkāpjoties jāpiemin, ka pašlaik spēkā esošie statūti bija spēkā jau kopš
2004.gada, jo iepriekšējā LDS kongresā (kurš notika 29.-31.08.2013) toreiz
izstrādātais statūtu projekts netika atbalstīts. Ievēlētajai Statūtu komitejai
pēc kongresa tika uzticēts izstrādāt jau-

bija sadalīts divās daļās. Satversmē lielākā daļa punktu bija tādi, kurus mainīt
turpmāk vairs nedrīkstētu, izņemot tad,
ja saturiskas izmaiņas veiktu Ģenerālkonference. Savukārt statūti nebūtu tik
neaizskarami. Tos vajadzības gadījumā
varētu mainīt jebkurā no LDS kongresiem. Tomēr arī šis teksts bija sadalīts
divās daļās. Daļu no pantiem varētu
mainīt ar balsu vairākumu, daļu tikai ar
2/3 delegātu atbalstu.
Bija noteikts, ja statūtus un Satversmi
pieņems, tā stāsies spēkā nekavējoties,
un kongresa tālākā gaita tiks organizēta
saskaņā ar jauno kārtību.
Būtiskākās izmaiņas, ko paredzēja
jaunais projekts. Tas noteica, ka starp
kongresiem būtu 4 gadi nevis 5 kā līdz
šim. Saskaņā ar projektu, būtu iespējams sasaukt ārkārtas kongresu, ja par
to nobalsotu 2/3 no draudžu padomēm

nu projektu. Tas arī šo gadu laikā tika
darīts, īpaši ņemot vērā Ģenerālkonferences izstrādātos statūtu paraugus,
kuri ir saistoši visām divīzijām, ūnijām
un konferencēm jeb draudžu savienībām. Ģenerālkonference tos ir sagatavojusi, lai konferenču ūniju un divīziju politika būtu saskaņota, lai vieglāk
būtu veikt papildinājumus, labojumus.

(Latvijā šobrīd ir 52 draudzes). Jaunie
statūti noteica, ka LDS padome ieceltu nodaļu un citus atbildīgos vadītājus,
kā arī rūpētos par mācītāju rotāciju.
Ņemot vērā Ģenerālkonferences vadlīnijas, Ievēlēšanas komitejā nedrīkstētu
būt nedz esošās Draudžu savienības
padomes locekļi, nedz nodaļu vadītāji.
Līdzīgi kā līdz šim, kongresa delegātu
sarakstā būtu jāiekļauj visi nodaļu vadītāji. LDS padomes sastāvam jābūt ne
vairāk par 11 cilvēkiem, 3 no tiem ir
Administratīvā padome.
Jaunie statūti paredzēja lielākas pilnvaras Draudžu savienības padomei:
divām trešdaļām padomes locekļu
balsojot par, tā varētu atcelt no amata
jebkuru amatpersonu, pat bīskapu un

Kongresa statistika

Tālāk sekoja Mandātu komisijas ziņojums: kongresā piedalīties bija aicināti 116 delegāti ar balsstiesībām, ka arī
goda viesi. Piereģistrējušies bija 110
delegāti. Saskaņā ar statūtiem kongress
var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā
2/3 no visiem izvirzītajiem delegātiem.
(Jāpiemin gan tas: kad kongress ir jau
sācies, nākamajos balsojumos vērā tiek
ņemts nevis visu kongresa delegātu
skaits, bet zālē klātesošo skaits).
No klātesošiem tika izraudzīti divi balsu skaitītāji – Agnis Āriņš un Raivis
Kaspars –, kuru kandidatūras visi vienbalsīgi atbalstīja. Tāpat visi atbalstoši
balsoja par kongresa atklāšanu.

Pirmais izaicinājums

Nopietns kongresa darba cēliens sākās
tad, kad ar ziņojumu klajā nāca Statūtu komiteja. Šo komiteju ievēlēja
iepriekšējā kongresā, un tās sastāvā,
saskaņā ar statūtiem, ir Baltijas ūnijas
sekretārs un Draudžu savienības sekretārs plus vēl vairāki kongresā ievēlēti
dalībnieki. Iepriekšējā kongresā tika
ievēlēts šāds Statūtu komitejas sastāvs:
Andrejs Āriņš (toreizējais BAUC sekretārs), Ainars Korulis (toreizējais LDS
sekretārs), Zane Alberiņa, Konstantīns
Rezņikovs un Daumants Kleimanis.
Šo 5 gadu laikā komitejas sastāvā bija
notikušas izmaiņas: par Draudžu savienības sekretāru bija izraudzīts Ģirts
Rozners; par Baltijas ūnijas sekretāru

Ko bija paredzēts mainīt?

Ko paredzēja no jauna izstrādātie statūti? Īss saturiskais apraksts. Vispirms
jāpaskaidro, ka projekts paredzēja ne
tikai jaunu statūtu, bet arī baznīcas
Satversmes pieņemšanu (tā būtu Adventistu baznīcas konstitūcija). Gan
Satversmē, gan statūtu projektā teksts

sekretāru. Jauns bīskaps tādā gadījumā
būtu jāievēl ārkārtas kongresā. Tāpat
lielākas pilnvaras bija paredzētas Administratīvas padomes locekļiem: sekretāram un mantzinim būtu paraksta
tiesības valsts institūcijās. Mantzinis
drīkstētu pats atvērt bankas kontus un
darboties saskaņā ar viņam doto uzdevumu.
Saskaņā ar jaunajiem statūtiem bija iespējams arī ievēlēt bīskapa, sekretāra
un mantziņa vietniekus, kurus vajadzības gadījumā izraudzītu LDS padome.

saturiskām neprecizitātēm.
Agnis Āriņš (Rīgas 1.draudze) iebilda
pret punktu, kas pieļauj bīskapa atcelšanu no amata. Saskaņā ar projektu, 2/3
LDS padomes locekļu drīkstētu balsot
par jebkuras amatpersonas atbrīvošanu.
Juris Driķis (Ogres draudze) arī iebilda pret šo pašu pantu, kā arī pret to, ka
jaunie statūti neparedz obligātu Akreditācijas komitejas izveidošanu (atstājot
jautājumus par mācītāju maiņu padomes ziņā). Viņš arī pauda pārliecību, ka
LDS padomē obligāti jābūt Sabatsko-

šinātas LDS padomes pilnvaras. Viņaprāt, kongresā pārāk maz ir pārstāvētas
mazās Latvijas draudzes, līdz ar to ir
jāsamazina draudzes locekļu skaits, no
kura tiek rēķināta delegātu pārstāvniecība.
Inta Priede (Baltijas ūnija) paziņoja,
ka ir pārrunājusi projektu ar Statūtu
komitejas locekli Zani Alberiņu. Viņa
esot paudusi, ka projektu izstrādājusi
līdzšinējā administrācija nevis Statūtu
komiteja kopā. Uz šo apgalvojumu gan
iebilda LDS sekretārs Ģirts Rozners,
sakot, ka visiem bija iespēja piedalīties
(gan neklātienē caur internetu, gan kopējās sanāksmēs), bet darba laikā šādas
iebildes netika izteiktas, un darbs ritēja
veiksmīgi.
Kādreizējais Baltijas ūnijas vadītājs
Valdis Zilgalvis savukārt atbalstīja statūtu projektu, skaidrojot, ka teksts saskaņots ar Ģenerālkonferences ieteiktajām vadlīnijām, bet ņemtas vērā arī
vietējo likumu prasības.

Strādājam pēc vecās kārtības

Milzīga pretestība

Lai gan iepriekšējā draudžu savienības
padome cerēja, ka delegāti jaunos statūtus un Satversmi atbalstīs, to izstrādē aktīvi bija piedalījies gan padomes
sekretārs Ģ.Rozners, gan bīskapa vietnieks A.Āriņš, gan padomes loceklis
K.Rezņikovs, jau debašu sākumā bija
skaidrs, ka pret projektu ir milzīga pretestība.
Apspriešana sākās ar atšķirīgiem viedokļiem, cik ilgi drīkstēs par jaunajiem
statūtiem debatēt. Delegāti nolēma, ka
debašu kopējais ilgums būs 30 min.,
katram runātājam atvēlot 3 minūtes
laika.
Lūk, īss pretenziju atreferējums.
Elita Lapiņa (Rīgas 1. draudze) īpaši
uzmanību pievēra pantam, kas ierobežo esošās administrācijas iekļaušanu
Ievēlēšanas komitejā. Viņa atklāti aicināja nebalsot par projektu tos, kas to
nav lasījuši.
Mārīte Lipska (Rīgas 1. draudze) bija
sagatavojusi iebildes uz vairākām lapām, gan norādot uz tulkojuma, gan
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las nodaļas vadītājam. Vēl viņš aicināja atgriezties pie vecās terminoloģijas,
atsakoties no vārdiem mācītājs, palīgmācītājs vai baznīca. Viņš gribētu, ka
Adventistu baznīcu turpmāk sauktu par
Adventistu draudzi.
Mārtiņš Subatovičs (mācītājs) izteica
domu, ka LDS padomei būtu jānosaka
ne tikai maksimālais (11), bet arī minimālais padomes locekļu skaits.
Inese Pilvere (Rīgas 1.draudze ) iebilda
pret nepilnībām jauno Statūtu tulkojumā.
Juris Cīrulis (Valmieras draudze) teica,
ka vispār jauni statūti būtu nepieciešami, bet viņš nevarot atbalstīt šo projektu.
Līvija Baltrušaite-Karzone (mācītāja)
cēlās kājās un aicināja debatēs iztikt
bez aģitācijas.
Ansis Roderts (mācītājs) izteicās kritiski par jaunu statūtu sadalījumu un juridisko formu.
Miķelis Žunda (Kuldīgas draudze) uzskatīja, ka gan Sabatskolas, gan Misijas
nodaļas vadītājiem noteikti jābūt LDS
padomē. Viņš arī iebilda, ka tiek papla-

Debates bija mazliet ilgāk par noteiktām 30 minūtēm un noslēdzās ar balsojumu: “par” jauno Satversmi un statūtu projektu bija 36 balsis, bet “pret”
nobalsoja 57 klātesošie delegāti. Līdz
ar to veiktais darbs tika noraidīts, un
Latvijas baznīca turpina darboties pēc
vecajiem statūtiem.
Tiesa, situācija ir sarežģīta, jo mūsu
kārtība neatbilst Vispasaules baznīcas
pieņemtajiem standartiem, tādēļ turpināt strādāt ar vecajiem statūtiem arī nedrīkst. Pavisam drīz delegāti atbalstīja
ideju, ka steidzami jāstrādā pie jauna
statūtu projekta. Tā kā jau divus kongresus pēc kārtas milzīgais darbs, kas
ieguldīts, lai izveidotu Satversmes un
statūtu projektu, tiek noraidīts, iespējams, nepieciešams īpašs laiks, lai diskutētu un izskaidrotu, ko baznīcas vadība vēlas panākt. Tāpēc tika nolemts
rudenī sasaukt ārkārtas kongresu, kurā
tiks skatīts tikai viens jautājums – Satversmes un jaunu statūtu pieņemšana.
Tagad tos no jauna veidos jau trešā komanda. Tajā iekļauti arī tie, kas aktīvi
aicināja noraidīt šo projektu. Viņiem
būs iespēja sagatavot labāku dokumentu. Bet par jauno Statūtu komiteju mazliet vēlāk.
Pēc statūtu projekta noraidīšanas sekoja atskaites. Pirmais par savu darbu atskaitījās bīskaps Vilnis Latgalis. Tā kā
bīskaps ir bijis pagājušo piecu gadu komandas vadītājs, tad piedāvājam AV lasītājiem Viļņa Latgaļa atskaiti pilnībā.

Atskaites

BĪSKAPA ATSKAITE

K

opš iepriekšējā kongresa
aizritējuši gandrīz 5 gadi.
Pasaulē ir notikušas ievērojamas pārmaiņas. Adventistu baznīcā ir notikušas pārmaiņas. Un
mēs paši arī vairs neesam tādi kā pirms
5 gadiem. Toreiz, 2013. gada septembrī, darbu sāka jauna komanda ar jauniem plāniem, mērķiem un idejām. Kā
tas viss ir realizējies dzīvē?
Virziens bija skaidrs. Mēs atbalstam
Vispasaules Adventistu baznīcas vadības nosprausto kursu uz garīgu atmodu
un reformāciju, kā arī mūsu kopējās
vērtības, mērķus un principus. Tas atspoguļojās mūsu Stratēģiskajā plānā,
kurš tika veidots un arī īstenots kā reālas darbības plāns.
Adventistu baznīcas struktūra ir veidota tā, ka pamatā visi lēmumi tiek pieņemti kolektīvi. Tā tas notiek arī visās
draudžu savienībās, visos līmeņos.
Protams, ne vienmēr visi bija apmierināti ar pieņemtajiem lēmumiem, bet tas
jau droši vien ir normāli, jo tāpēc jau
baznīcas administrācija pastāv, lai nepieciešamības gadījumā pieņemtu arī
grūtus un nepopulārus lēmumus.
No savas puses varu teikt, ka lēmumi
tika pieņemti ar lūgšanām, gavēšanu
un meklējot iespējami labāko risinājumu katrā jautājumā. Mūs atbalstīja
arī lūgšanu kalpošanas komandas, izlūdzoties Svētā Gara vadību un Dieva
gudrību padomes, komiteju, nodaļu
un vadītāju darbam. Nepieciešamības
gadījumā mēs konsultējāmies ar Baltijas ūniju, Transeiropas divīziju un
arī Ģenerālkonferences darbiniekiem,
kuri neliedza padomu, atbalstu, palī-

dzību un sniedza arī iedrošinājumu. No
mūsu puses raugoties, šī sadarbība bija
ļoti veiksmīga, sekmīga un produktīva.
Paldies par daudzpusīgo atbalstu Baltijas ūnijai! Mēs to augstu vērtējam!
Atskatoties uz aizvadīto laika posmu,
jāsaka, ka tas nebija ne viegli, ne ātri
un ne vienkārši, tomēr, kopā strādājot,
nesot upurus kopējās lietas labad, citam citu atbalstot un panesot mīlestībā,
mēs mērķtiecīgi virzījāmies uz priekšu,
un rezultāti neizpalika. Dievs atbildēja
mūsu vajadzībai, un mēs saņēmām labus piedāvājumus vadītāju apmācībai.
Tālivaldim Vilnim, man un Andrim Pešelim bija iespējas padziļināt zināšanas
dažādās vadības studiju programmās.
Mēs ar Tāli jau esam absolvējuši Praktiskās vadības studiju kursu, šī studiju
programma norisinājās vairākās Eiropas valstīs, bet Andris vēl turpina studijas maģistra programmā Ņūboldas
koledžā. Esmu pateicīgs Dievam un
draudzei par atbalstu un iespēju mācīties un iegūt pieredzi šajā jomā.
Mūsu kopējais mērķis bija garīga atmoda un draudzes izaugsme. Tādēļ,
par prioritāti kļuva draudzes misija un
praktiska darbība.

Padome

Mēs nolēmām veltīt daudz lielāku uzmanību Latvijas draudžu savienības
nodaļu atbalstam, piešķirot ievērojami
lielāku finansējumu un līdz ar to arī dodot iespēju strādāt daudz plašāk, intensīvāk un efektīvāk. Jūs detalizēti varat
ar to iepazīties nodaļu vadītāju atskaitēs. No savas puses vēlos jums piedāvāt
dažus akcentus, kas, manuprāt, ir būtis-

ki kopainā.
Katra nodaļa strādāja no sirds, darot
labāko, ko spēja, un dodot svarīgu pienesumu mūsu kopējai lietai.

Komunikāciju nodaļa

Mēs sapratām, ka 21. Gadsimtā komunikāciju joma ir ļoti svarīga, un pirmo
reizi tika veidota komunikāciju nodaļa
ar pilnas slodzes darbinieku.
Rezultātus varat novērtēt. Manuprāt,
ļoti laba ir mājas lapa adventisti.lv jaunā veidolā. Turklāt tā pieejama arī krievu valodā. Tāpat ir pieejams tekstu un
vārdu meklētājs.
Atjaunota un labiekārtota ierakstu un
filmēšanas studija, kas nodrošina augstas kvalitātes ierakstu izveidošanas
iespējas.
Centra draudzē ir nodrošinātas dievkalpojumu tiešraides (arī jaunā kvalitātē).
Tapis arī Vispasaules Adventistu radio
jaunā formātā ar jaunu, radošu un iedvesmas pilnu komandu.

Lūgšanu nodaļa

Jaunākā no Draudžu savienības nodaļām. Tā ik dienas organizēja lūgšanu
konferences. Bija lūgšanu maratoni, arī
100 dienas pirms kongresa.

Veselības nodaļa

Tā turpināja organizēt Veselības Expo,
Bērnu veselības EXPO dažādās Latvijas pilsētās. To var raksturot ar vārdiem: augsta kvalitāte un profesionalitāte veselīga dzīvesveida popularizēšanā. Mums nav jākaunas, mēs varam
būt “lepni” – pateicīgi Dievam par to,
kas darīts.

Kā veiksmīgs projekts jāpiemin “Dabas stacija”, jāatzīst, sākumā par tā perspektīvu biju diezgan skeptisks.
Joprojām dažādās Latvijas pilsētās darbojas veselības klubi. Turpinās “CREATION Health” materiālu izdošana.

Ceļa meklētāji un Piedzīvojumu meklētāji

Šī kustība Latvijā pagājušajā gadā svinēja jau 20 gadu jubileju. Ir ieguldīts
milzīgs darbs, un attiecīgi ir brīnišķīgi
rezultāti!

Misijas nodaļa

Paldies Viktoram Geidem par misijas
garu un sirds dedzību! Paldies Dievam
par kopā paveikto un piedzīvoto! Pēc
dažām nedēļām pirmo reizi no Latvijas
Ģenerālkonferences misijas un evaņģelizācijas projektā Zambijā piedalīsies
3 evaņģēlisti: Alberts Trucis, Madara
Daukste un Gustavs Latgalis. No Rīgas
1.draudzes divi misionāri kalpo Japānā,
Akagi misijas centrā, tie ir Krištijanu
un Katrīna. Divas misionāru grupas no
Rīgas 1. draudzes ir piedalījušās misijas projektos Indijā. Pateicība Dievam
par šiem misionāriem!

Izglītības nodaļa

Ir organizētas apmācības draudžu vecākajiem reģionos. Notikušas tālmācības
studijas Ņūboldas jaunajā programmā.
Jaunums ir sadarbība ar UATI, kur mācības uzsākuši 3 studenti.

Mācītāju sievu nodaļa

Bērnu un Sieviešu kalpošana Mācītāju nodala
Ievērojamākais notikums bija Sieviešu
kongress. Tas bija kvalitātes un radošuma apliecinājums. Taču tas nav bijis
vienīgais pasākums. Jāpiemin arī bērnu
festivāli “Varavīksne”. Aktīvi tika organizētas apmācību programmas, kas
tapa sadarbībā ar Transeiropas divīziju
un Ģenerālkonferenci.

Mūzikas nodaļa

Šeit vislielākais darbs norit pie jaunas
dziesmu grāmatas radīšanas. Šis darbs
joprojām turpinās.

Jauniešu nodaļa

Tie, kas seko līdzi, zina gan par jauniešu konferencēm, gan par studentu rīkoto „Alfa” kursu, gan arī par „Jauniešu
Akadēmiju”.

Ģimeņu nodaļa

Vislielākie ieguldījumi ir, organizējot
ik gadu „Ģimeņu Ralliju” un „Pāru
dienas”.

Sabatskolas nodaļa

Tai galvenais uzdevums ir sagatavot
materiālus internetā, kā arī organizēt
apmācības un seminārus.
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Kolēģi varētu sniegt savu vērtējumu,
bet man ir gandarījums par kopā pavadīto laiku, atvērtību, sadarbību, kopēju
izaugsmi. Tiek organizētas tālākizglītības programmas ar ūnijas, divīzijas
un Ģenerālkonferences starpniecību. Ir
rīkotas mācītāju Lūgšanu dienas. Notikušas reģionālās sanāksmes – tas ir ļoti
labs formāts. Darbu sākuši mūsu jaunie
kolēģi Mārtiņš Subatovičs, Dāvis Trubeckojs, Aleksandrs Podbrezskis.
Mēs esam lielu izaicinājumu priekšā, jo
mācītāju kalpošanā droši vien neiztiksim bez diezgan radikālām reformām.
Par to mēs esam sprieduši arī reģionālajās sanāksmēs.

Paldies vārdi vadībai

P

Arī šī nodaļa ir devusi savu ieguldījumu kopējā lietā. Divas pēdējās gada
noslēguma mācītāju un nodaļu vadītāju sanāksmes un pārmaiņas gadiem
pierastajā rutīnā bija tieši šīs nodaļas
pūliņu rezultāts.

Adventes Vēstis

Paldies komandai par ieguldīto darbu,
radošumu un mūsu draudzes dzīves atspoguļojumu!

Patmos

Mūsu izdevniecība ir rūpējusies, lai
mēs saņemtu jaunas grāmatas. Zinu,
vienmēr jau tiek gaidīts ar nepacietību
kaut kas jauns. Beidzot esam sagaidījuši “Draudzes rokasgrāmatu”, kas ir
piedzīvojusi izdevumu latviešu valodā.
Vēlreiz vēlos izteikt lielu pateicību
visiem nodaļu vadītājiem! Un nevaru

ēc katras atskaites, kurā ziņotāji stāstīja par paveikto pagājušo 5 gadu laikā, delegāti varēja izteikties. Lai gan debatēs par statūtiem daudzi pauda
neuzticēšanos administrācijas paveiktajam darbam, pēc atskaitēm pārsvarā bija atzinīgi vārdi.
H.Rancāne (Rīgas 1.draudze) pēc bīskapa ziņojuma izteica pateicību Dievam
un bīskapam par nodaļu atbalstu, par atbalstu Lielās telts sanāksmes organizēšanā. R.Krieviņš izteica pateicības vārdus gan bīskapam, gan viņa vietniekam
Andrejam Āriņam. Arī mācītājs Viktors Geide pateicās Andrejam Āriņam par
misijas darba atbalstu un Vilnim Latgalim par visu, ko viņš kā LDS vadītājs ir
darījis (jāpiebilst, ka bīskapa vietnieks Andrejs Āriņš par savu darbu neatskaitījās). Pateicības vārdus izteica arī N.Jarmonšiks (Rēzeknes draudze), Juris Driķis
(Ogres draudze) un citi.

nepieminēt Latvijas Adventistu baznīcas 120 gadu jubileju! Tie patiesi bija
svētki. Pateicība visiem, kas piedalījās šo svētku organizēšanā. Praktiski
tā pati komanda palīdzēja sagatavot
arī šo kongresu. Paldies Jums par to!
Prieks sadarboties ar tādu komandu.
Vēl jāpiemin mūsu dievnami Ventspilī, Tukumā, Rēzeknē un arī Rīgā, Baznīcas ielā 12a, Domāju, ka pamanījāt

vismaz dažas pārmaiņas, kādas ir notikušas. Ir veikts fasādes, kāpņutelpas,
1.stāva vestibila un dežurantu posteņa
remonts. Pirmo reizi kopš šī īpašuma
atgūšanas ir sācies arī tehniskās dokumentācijas sakārtošanas process.
Tas bija neliels ieskats paveiktajā. Un
mums ir arī ierosmes jaunajai komandai, kura turpinās darbu pēc kongresa. Paldies Dievam par kopējā darbā

iegūto pieredzi! Paldies par mīlestību
un atbalstu, ko esmu sajutis visās Latvijas draudzēs! Paldies Dievam par to,
kā Viņš ir vadījis līdz šim! Un paldies
par to, kā Viņš vadīs tālāk! Lai Dieva
Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība
un Svētā Gara sadraudzība ir ar mums
visiem!

LATVIJAS DRAUDŽU
STATISTIKA
Pēc bīskapa atskaites sekoja Draudžu savienības sekretāra Ģirta Roznera
pārskats par draudzēm pēdējos 5 gados.
2013. g. draudzes locekļu skaits saruka
par 21 cilvēku. 2014.g.draudzes locekļu skaits nedaudz pieauga (+5). 2015.
gadā tas atkal saruka (-36). 2016. gadā
aizgājušo cilvēku skaits bija vēl lielāks
(mīnus 55). 2017. gadā bija neliels pieaugums (+13). Bet jau šī gada pirmajā
ceturksnī draudzes locekļu skaits ir samazinājies par 29 cilvēkiem.
Pagājušajos piecos gados kopumā ir
kristīti 351 cilvēks (90, 76, 57, 53, 72
un 3 šī gada pirmajā ceturksnī – ja skatīties pa gadiem). Ar balsošanu kopā
uzņemti 34 draudzes locekļi (9, 5, 5, 6,
7, 2 šogad).
Miruši šajā laika periodā 312 draudzes
locekļi (59, 54, 74, 61, 45, 19). Izslēgti
no draudzēm 188 (63, 19, 23, 45, 24,
14).
Atsevišķā tabulā varēja redzēt kristību
sadalījumu pa ceturkšņiem, katru gadu
III ceturksnī (vasaras sezonā) ir visvairāk kristību, jo tad var izmantot dabīgās
ūdenstilpnes, vienmēr ir kristības CM
nometnes laikā.
Apkopojot šo statistiku, var izdarīt šādus secinājumus:
No 52 LDS draudzēm pieaugums vērojams tikai 27% no tām, tātad vidēji
katra 4. draudze ir augoša. Piecu gadu
periodā draudžu locekļu skaits ir sarucis par 133 cilvēkiem. 2013. gadā Latvijā bija 3979 adventisti, 2018. gadā
pirmajā ceturksnī ir 3846. Šis skaitlis ir
līdzīgs tam, cik šajā laikā ir izslēgti no

draudzes – 140 cilvēki.
Interesantas ir dievkalpojumu apmeklējuma tendences. Šo statistiku veido
pēc katras draudzes datiem, kad katra
mēneša 2.un 4.sabatā tiek skaitīti dievkalpojumā klāt esošie draudzes locekļi.
Ja 2013.gadā dievkalpojumus ik sabatu
vidēji apmeklēja 1779 cilvēki, tad pagājušajā gadā tikai 1667. Tiesa, šogad
situācija ir kļuvusi labāka, un šis skaitlis ir 1706.

Sabatskolu apmeklē vēl mazāk cilvēku.
Tomēr tur tendences ir svārstīgas. 2013.
gadā „apcerējumā” piedalījās 1580 cilvēku, tad sekoja pieaugums par vairāk
nekā 100 apmeklētājiem, taču pēc tam
tas atkal saruka, un pagājušajā gadā
bija 1561. Tomēr šogad interesentu
skaits ir mazliet lielāks.
Apkopojot šos datus, var secināt, ka
dievkalpojumus vidēji apmeklē 43%
draudzes locekļu, bet sabatskolu 41%.

Kāpēc cilvēki aiziet?

Draudžu savienības sekretārs līdzdalīja delegātiem arī savulaik veiktā
pētījuma (aptaujas) rezultātus. Viņš
bija sameklējis tos bijušos draudzes
locekļus, kuri bija atstājuši draudzi,
un uzdevis viņiem jautājumu, kāpēc
tā ir noticis. Atbildes bija šādas.
60% aptaujāto sacīja, ka viņi ir aizgājuši slikto attiecību un piedzīvoto
negāciju dēļ. Piektā daļa (20%) vairs
nenāk uz draudzi, jo nav jutušies tur
pieņemti. Vēl mazāk, 10%, teica, ka
neredz draudzē darbojamies Dievu.
Un tikai 10% teica, ka aizgājuši, jo
viņiem ir citi teoloģiski uzskati.
Kā sacīja Ģ.Rozners, vārds “draudze” latviešu valodā ir radniecisks
vārdam “draudzība”. Viss atkarīgs no
mums pašiem, atbalstot cilvēkus viņu
garīgajās vajadzībās un veicinot savstarpējās pieņemšanas un piedošanas
atmosfēru. Viņš atzina, ka pagājušie
5 gadi baznīcai nav bijuši viegli, un
teica, ka mums visiem ir iespēja un
laiks labot savas pieļautās kļūdas.
Atbildot uz delegātu jautājumu, kā
nodibināt kontaktus ar tiem, kas no
draudzes aizgājuši, Ģirts atgriezās
pie jau izteiktās domas par draudzību.
Tas ir veids, kā uzklausīt un aizsniegt
tos, kas dažādu iemeslu dēļ nesēž
mums blakus dievkalpojumos.
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Draudzes locekļu
skaits 2018
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Ar vēstuli

Precizējumi

Ar vēstuli
1

Izslēgti

48
41
35
38
87
142
46
68
58
19
34
18
34
94
41
24
13
27
130
42
20
14
72
22
76
51
17
49
595
65
41
119
250
75
54
20
26
59
69
41
15
81
209
71
62
67
16
179
95
57
206
99
3 979

Atskaitīti

Miruši

Aizkraukle
Aizpute
Alūksne
Auce
Bauska
Cēsis
Cēsu "Sadraudzība"
Daugavpils
Dobele
Ezere
Ērgļi
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Kandava
Kārsava
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Līvāni
Ludza
Madona
Mazsalaca
Ogre
Olaine
Priekule
Rēzekne
Rīga 1.
Rīga 2.
Rīga 3.
Rīga 4.
Rīga 5.
Rīga 6.
Rīga 7.
Rīga 8.
Rīga 10.
Rīga "Korinta"
Rūjiena
Salaca
Salaspils
Saldus
Savienības draudze
Sigulda
Sloka
Smiltene
Strenči
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils
Kopā

Ar balsošanu

Draudzes

Kristīti

Latvijā ir 52 adventistu draudzes, kurās kalpo 34 mācītāji. Analizējot viņu
kalpošanu, statistikas dati liecina, ka
šajā laka periodā pensijā aizgāja 3
mācītāji: 1 aizgāja 2015. g. un 2 aizgāja 2016. g.
Bet no mācītājiem, kuri jau bija pensionēto statusā, tikpat, 3 atgriezušies
aktīvā kalpošanā: 2 atsāka kalpot
2014. g., 1 atsāka 2017.gadā.
Šai periodā tika atlaisti 4 mācītāji:
2015. gadā 2, pa 1 2016. un 2017.
gadā.
Tieši puse – 17 mācītāji – ir ordinēti.
Sanāk, ka uz 3 draudzēm ir 1 ordinēts
mācītājs (tikai ordinēti mācītāji var
iesvētīt draudzes vecākus, laulāt un
pretendēt uz bīskapa amatu). Pārējie
17 ir neordinēti, tos sauc arī par palīgmācītājiem.
Nākamajā periodā Draudžu savienībai svarīgi izaicinājumi būs nodrošināt mācītāju izglītību, domāt par jaunu mācītāju piesaisti un arī draudžu
stiprināšanu.

Draudzes locekļu
skaits 2013

Mācītāji Latvijā

Uzņemti

26
38
31
32
78
139
52
77
60
18
31
19
28
94
31
29
11
21
94
36
23
14
79
30
72
49
15
51
555
46
46
119
289
64
63
19
24
71
68
38
15
65
232
70
56
50
19
173
95
55
198
96
3 846

BAZNĪCA
UN LĪDZEKĻI

Pirmajā kongresa dienā pēc pusdienu pārtraukuma visi delegāti varēja
iepazīties ar mantziņa Ilgoņa Mazjūļa atskaiti.

Draudžu savienība no draudzes locekļiem saņem pārskaitīto desmito tiesu
vidēji ap 650 tūkstoš eiro gadā. Izdevniecības PATMOS bilance ir mainīga.
Pēdējā gada zaudējumi (mīnus 15 tūkstoš eiro) saistīti ar veco grāmatu norakstīšanu. Ziedojumos LDS gadā saņem
aptuveni 40 tūkstoš eiro.
Kopā ieņēmumi visās pozīcijās 2013.
gadā bija 693’087, bet 2017. gadā
688’699 eiro.

Par izdevumiem

Ja 2013. gadā darbinieku algām tika tērēti 458 tūkstoš eiro, tad pagājušā gadā
šis skaitlis bija krietni lielāks – 568
tūkstoši. Tas gan ir daudz mazāk nekā
2016. gadā, kad šis skaitlis bija vēl par
114 tūkstoš eiro lielāks.

Pieauguši arī administratīvie
izdevumi

Tie ir 115 tūkstoš eiro 2013. gadā un
145 tūkstoš eiro pagājušajā. 2016. gadā
krietni vairāk naudas tērēts arī nodaļu
darbam. Ja 2013. gadā tam bija paredzēti 43 tūkstoš eiro, tad 2016. gadā šis
skaitlis bija 72 tūkstoši eiro. Diemžēl
pagājušajā gadā finansiālā situācija pasliktinājās, un nodaļām piešķirti atkal
aptuveni kādreizējie 43 tūkstoši.

Kopējie izdevumi pa gadiem: 618’537
(2013.g.), 673’365 (2014.g.), 711’780
(2015.g.), 902’277 (2016.g.) un 761’635
(2017.g.)

Bilance

Pēdējos gados gan ir negatīva. 2013.
gadā, kad iepriekšējā padome uzsāka
darbu, ienākumi bija par 75 tūkstoš eiro
vairāk nekā izdevumi. Kopš 2015.g adā
izdevumu ir vairāk par ienākumiem.
Visvairāk tērēts 2016. gadā. Pagājušais
gads jau bija taupīgāks, un tad bilance ir
mīnus 72 tūkstoš eiro.
Jāatzīst, ka lielākā izdevumu pozīcija ir
darbinieku algas. Kopumā algu apjoms
ir audzis. Kopš 2003. gada, kad alga bija
256 lati, tā ir vairāk nekā dubultojusies
(šobrīd alga vienai slodzei ir 800 eiro).
Kopš 2013. gada alga palielināta vidēji
par 173 eiro. Tajā pašā laikā ziedojumu
un desmitās tiesas apjoma pieaugums ir
minimāls.

Citi skaitļi

Sabatskolas ziedojumi 2017. gadā bija
35’185 eiro, ADRA’i ziedojumi vislielākie bija 2015. gadā – 12’216 eiro, 2017.
gadā summa ir gandrīz četras reizes mazāka – 3286 eiro. Lielākie ADRA ziedojumi tika novirzīti palīdzībai cietušajiem

Serbijā/Bosnijā (1316 eiro), Nepālā
(1791 eiro) un Ukrainā (8917 eiro).
Samazinājušies arī līdzekļi Celtniecības
fondam. 2013. gadā tie bija 10’695 eiro,
bet pagājušajā gadā 6773 eiro.
Dievnamos šajos 5 gados kopumā ieguldīti 190’000 eiro:
• Rēzeknē ēkas atjaunošanai 14’000;
• Tukumā ēkas renovācijai celtniecības fonda projekts 77’000;
• Liepājā jumta nomaiņai 19’000;
• Jelgavas dievnama grīdas remontam, balkona remontam, apkures
sistēmai – 12’000;
• Alūksnē ēkas nojaukšanai – 7000;
• Kuldīgas dievnama apkures atjaunošanai – 1500;
• Saldus dievnama jumta nomaiņai –
6900;
• Daugavpils dievnama celtniecības
darbiem, kas ir vēl procesā – 1200;
• Baznīcas 12a kopā iztērēti 50’000
eiro (fasādes renovācijai 26’000;
kāpņu telpas renovācijai 7000; dežurantu telpas atjaunošanai 4000;
pārbūvju dokumentācijas sakār
tošanai, kas šobrīd ir procesā13’000).
Gandrīz visām draudzēm ir izveidota
elektroniska finanšu plūsma un atskaites.

DARBS KOMITEJĀS

P

irmās kongresa dienas pēcpusdienā, ap plkst.16:00,
pienāca laiks nākošajam darba cēlienam. Darbs bija
jāsāk Orgkomitejai. Kad draudzes izraudzīja savus delegātus, tās jau pirms kongresa noteica, kurš no kongresa dalībniekiem būs Orgkomitejas sastāvā. Orgkomitejā nepiedalās neviens Draudžu savienības mācītājs, nodaļu vadītājs, kā
arī neviens Administratīvas padomes vai Draudžu savienības padomes loceklis. Ir tikai viens izņēmums– šīs komitejas
darbu, saskaņā ar spēkā esošajiem statūtiem, vadīja Baltijas
ūnijas prezidents Dāvids Nimmiks.
Šīs komitejas uzdevums bija ieteikts kandidātus 3 citām komitejām – Ievēlēšanas komitejai, Statūtu komitejai un Akreditācijas komitejai.
Ievēlēšanas komitejas uzdevums ir nominēt nākamo baznīcas vadību – ieteikt kandidātus bīskapa, sekretāra un mantziņa amatam, kā arī piedāvāt kandidatūras Draudžu savienības
padomei un nodaļu vadītāju posteņiem. Šī komiteja darbojas
tikai kongresa laikā, un tās sastāvā (pēc šoreiz neatbalstītiem
un nepieņemtiem statūtiem, bet saskaņā ar Ģenerālkonferences vadlīnijām) nevajadzētu būt iepriekšējo nodaļu vadītājiem un administrācijas pārstāvjiem.
Statūtu komiteja tiek ievēlēta kongresā, bet darbojas pamatā
kongresu starplaikā. Tās uzdevums ir gādāt, lai kārtība, pēc
kuras vadās baznīcas administrācija, vienmēr būtu saskaņā
ar Vispasaules baznīcas noteiktajām vadlīnijām. Pašreiz
spēkā esošie vecie statūti nosaka, ka tos apstiprināt drīkst
tikai ar 2/3 delegātu balsu vairākumu.
Visbeidzot, Akreditācijas komiteja spriež par mācītāju ordinēšanu, rotāciju un citiem ar šo jomu saistītiem jautājumiem.
Šis ir viens no dažādi vērtējamiem jautājumiem, jo realitātē
jautājumus par mācītāju kalpošanu pieņem LDS padome.
Parasti šī komiteja tikai apstiprina jau iepriekš piedāvātos
padomes priekšlikumus, tādēļ jaunajā Statūtu projektā šīs
komitejas veidošana vairs nebija paredzēta.
Kamēr Orgkomiteja aizgāja apspriesties, zālē palikušajiem
apmēram 50 delegātiem bija iespēja izvēlēties: vai nu skatīties LDS nodaļu atskaites, kas šogad iepriekš bija sagatavotas video formātā, vai gaidīt Orgkomitejas ziņojumu, ci-
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tādi kavējot laiku. Notika balsojums, un ar deviņām balsīm
„pret” un 9 „par” (balsoja tikai 18 delegāti) tika nolemts gaidīt, kopā dziedot un lūdzot, atstājot nodaļu atskaites vēlākam
laikam. Gaidīšana ievilkās. Kad jau ilgstoši bija dziedāts un
lūgts, citi vienkārši sarunājās, bet zālē varēja skatīties Komunikācijas nodaļas sarūpētos video ierakstus no semināriem. Visbeidzot Orgkomiteja bija gatava piedāvāt kandidātus pārējo komiteju darbam.

Komiteju locekļi

Jums ir iespēja uzzināt, kuri cilvēki vadīja baznīcas amatpersonu izraudzīšanas procedūru. Tātad Ievēlēšanas komitejas
locekļi:
Judīte Purviņa, Inese Pilvere, Agnis Āriņš, Inta Priede, Juris
Driķis, Juris Cīrulis ,Juris Karčevskis, Mārīte Lipska, Agris
Bērziņš, Vitālijs Kroitors, Andris Pešelis, Mārtiņš Subatovičs, Tālivaldis Vilnis, Arnis Karčevskis un Dāvids Nimmiks
(Baltijas ūnijas vadītājs automātiski ir komitejas vadītājs).
Šeit nevar nepieminēt Igaunijas prezidenta Ivo Kaska iebildes, ka lēmumi attiecībā uz Ievēlēšanas komitejas sastāvu
nebija korekti. Viņš atgādināja, ka saskaņā ar Ģenerālkonferences vadlīnijām, Ievēlēšanas komitejā nedrīkst būt nodaļu
vadītāji un amatpersonas. Tomēr Mārīte Lipska iebilda, ka
kongress šādus statūtus nav atbalstījis, tādēļ delegāti drīkst
vadīties pēc saviem vecajiem statūtiem. Līdz ar to puse no
Ievēlēšanas komitejas sastāva bija iepriekšējās vadības pārstāvji.
Vēl tika ievēlēta jaunā Statūtu komiteja. Tajā darbosies Ainars Korulis, Elita Lapiņa, Anitra Roze, Guntis Bukalders
(saskaņā ar statūtiem viņš pārstāv Baltijas ūniju) un Draudžu
savienības sekretārs (tobrīd vēl nebija ievēlēts).
Interesanti bija tas, ka Akreditācijas komiteju Orgkomiteja
bija nolēmusi neievēlēt, lai gan saskaņā ar esošajiem statūtiem tas bija jādara obligātā kārtā.
Jau tajā pašā vakarā Ievēlēšanas komiteja pulcējās uz savu
pirmo sanāksmi pusastoņos vakarā, lai izraudzītu kandidātu
bīskapa amatam. Pārējiem delegātiem pirmā kongresa darba
diena bija galā.

KONGRESA

OTRĀ DIENA

O

trā diena, tāpat ka pirmā, sākās
ar kopīgiem lūgšanu brīžiem.
Pēc tam kādreizējais Draudžu
savienības bīskaps un joprojām aktīvi
kalpojošais mācītājs Viktors Geide vadīja kopīgo svētbrīdi. Nākamajās žurnāla lappusēs lasītāji var iepazīties ar viņa
uzrunu.
Sākoties darba cēlienam, klātesošos
delegātus uzrunāja Ievēlēšanas komitejas vadītājs, Baltijas ūnijas prezidents
Dāvids Nimmiks. Viņš iesāka negaidīti emocionāli. Pirms iepazīstināt ar
Ievēlēšanas komitejas pirmo lēmumu,
viņš izteica savu pārdzīvojumu par to,
kā viss noticis kongresa pirmajā dienā.
D.Nimmiks sacīja, ka iepriekšējā naktī
nav spējis gulēt. Viņš atzina, ka lēmumi
nav pieņemti saskaņā ar Ģenerālkonferences vadlīnijām, kā to bija norādījis
Igaunijas draudžu savienības prezidents. Nimmiks atzina, ka kongress pēc
savas būtības ir demokrātisks, bet šoreiz
vāji ir vadīti organizatoriskie jautājumi.
Viņš skaidroja, ka delegātiem ir jāzina
savas tiesības un darba kārtība, bet, ja
kaut kas viņiem šķiet nepareizi, to vajag sacīt. Viņš aicināja izteikties ikvienu
izteikties. Tas nenozīmē opozīciju, bet
tieši otrādi – tas ir ieguldījums kopīgām
darbam. D.Nimmiks atkārtoti pieminēja Ģenerālkonferences pieņemto Darba
kārtību, saskaņā ar kuru Ievēlēšanas
komitejā nedrīkstēja būt iekļauti nodaļu vadītāji. Kā sacīja ūnijas prezidents,
Ievēlēšanas komiteja ir tā, kas izvērtē
nodaļu darbu iepriekšējā periodā, bet ja
viņi paši ir nodaļu vadītāji, tad sanāk, ka
viņi vērtē paši sevi, un tas nav pareizi.
Pēc šīs zināmā mērā grēksūdzes Dāvids
Nimmiks nosauca Ievēlēšanas komi
tejas izvirzīto kandidātu bīskapa amatam – tas bija līdzšinējais bīskaps Vilnis
Latgalis.
Balsojums par bīskapu bija pārliecinošs.
“Par” viņu nobalsoja 91 delegāts, “pret”
(tāpat kā iepriekšējā kongresā) balsoja
3.
Īpaši gribu pieminēt kongresa otrās

dienas muzikālos priekšnesumus. Delegātiem bija iespēja dzirdēt virtuozā
pianista un pagājušā gada Muzikālās
balvas ieguvēja Daumanta Liepiņa apbrīnojamo klavierspēli. Savukārt vēlāk
visus priecēja ne mazāk sirsnīgā un virtuozā Elīnas Gailes klavierspēle. Paldies
viņiem par šo burvību!
Tālāk kongresa delegātiem bija iespēja noklausīties un noskatīties Draudžu
savienības nodaļu atskaites, šoreiz tās
visas bija video versijā un stilistiski līdzīgas. Tikmēr Ievēlēšanas komiteja
turpināja strādāt, lai piedāvātu delegātu balsošanai pārējos Administratīvās
padomes locekļu, ka arī LDS padomes
kandidātus.

Atskaites

Kā jau minēju, LDS nodaļu atskaites
– katra apmēram 7 minūšu gara – tika
izveidota līdzīgā video formātā. Tajās
bija daudz attēlu, arī statistika (dažām
nodaļām kongresa delegāti pārmeta, ka
ciparu ir pa maz…). Visas atskaites ir

redzamās adventistu mājas lapā portālā
www.adventisti.lv
Tur var iepazīties ar: Lūgšanu nodaļas
(Baiba Bērziņa), Jauniešu kalpošanas
nodaļas (Daumants Kleimanis), Veselības kalpošanas nodaļas (Ansis Roderts),
Bērnu kalpošanas nodaļas (Mārīte
Lipska), Ģimenes kalpošanas nodaļas
(Valda Reķe), Sieviešu kalpošanas nodaļas (Mārīte Lipska), Komunikācijas
nodaļas (Juris Karčevskis), Mācītāju
kalpošanas nodaļas (Tālivaldis Vilnis),
Mācītāju sievu kalpošanas nodaļas (Ilze
Latgale), Globālās misijas koordinatora
atskaiti (Tālivaldis Vilnis), Sabatskolas
atskaiti (Andris Pešelis), izdevniecības
PATMOS atskaiti (Ģirts Rozners), Izglītības nodaļas atskaiti (Valdis Zilgalvis).
Nav nozīmes man pārstāstīt to, ko jāskatās. Tādēļ, ja vien ir iespēja, izmantojiet to un paši ar tām iepazīstieties.
Varu tikai pieminēt dažas iebildes. Daži
delegāti norādīja, ka Muzikālās nodaļas
atskaitē nebija pieminēts koris CANTAMUS, vēl kādi pārmeta, ka muzikālie

pasākumi pārsvarā notiek Rīgā un lielās
pilsētās, bet mazajām draudzēm atbalsta
pietrūkst. Izskanēja aicinājums izveidot
disku ar kopējo dziesmu pavadījumu
tām draudzēm, kurām ir grūtības atrast
muzikantus. Savukārt Veselības kalpošanas nodaļas vadītājam bija jāatbild
uz jautājumiem par veikalu „Dabas stacija”. Visas atskaites tika akceptētas ar
pārliecinošu „par” balsojumu.

Sekretārs un mantzinis

Draudžu savienības sekretāra meklējumi nesagādāja lielas grūtības. Ievēlēšanas komiteja šim amatam piedāvāja
balsot par mācītāju Daumandu Sokolovski. Jāatzīst, viņš daudziem delegātiem nebija pazīstams, jo līdz šim nav
vadījis nevienu nodaļu. Iepriekšējais
bīskaps Viesturs Reķis aicināja balsot
par D.Sokolovski, sakot ka viņš būtu
piemērots ieņemt šo nozīmīgo amatu.
“Par” jauno sekretāru nobalsoja 96 delegāti – balsojums bija vienbalsīgs, balsoja visi, kas bija tajā brīdī zālē.
Tālāk vairs tik raiti viss nebija. Mantziņa
amatam Ievēlēšanas komiteja piedāvāja
balsot par Ērgļu draudzes delegāti Judīti
Purviņu. Arī viņa lielākai daļai kongresa
delegātu nebija pazīstama. Savu atbalstu
viņai izteica Madonas un Ērgļu draudžu
mācītājs Agris Bērziņš. Viņš sacīja, ka
J.Purviņa ir finansiste ar augstāko izglītību, skolas direktora vietniece un darbojas CM klubā, pārraugot finanses.
Daumants Kleimanis jautāja, vai viņa
varēs strādāt par mantzini kā pilnas slodzes darbiniece? Atbilde bija apstiprinoša. Atbalstu izteica arī Ceļa meklētāju
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direktore Guna Rīmane, sakot, ka Judīte
ir ļoti uzticama.
Taču tad kājās cēlās viena draudzes
māsa un teica, ka viņai ir pamatotas iebildes, kāpēc Judīte Purviņa nevar būt
LDS mantzinis. Saskaņā ar esošo darba
kārtību Ievēlēšanas komitejai bija jādodas atpakaļ uz savu sanāksmju telpu un
šīs iebildes jāuzklausa. Tikmēr zālē varēja turpināt klausīties atskaites.
Pēc neilga laika Ievēlēšanas komitejas
vadītājs Dāvids Nimmiks atgriezās zālē
un paziņoja, ka pēc iebilžu uzklausīšanas Judītes Purviņas kandidatūra ir atsaukta, un nu komiteja piedāvā balsot
par iepriekšējā mantziņa Ilgoņa Mazjūļa
atkārtotu apstiprināšanu šajā amatā.
Šoreiz kājās cēlās divi delegāti. Atkal
Ievēlēšanās komitejai bija jādodas uzklausīt izteiktās pretenzijas. Turklāt uz
apspriežu telpu izteikt iebildes devās ne
tikai sākotnējie divi delegāti, bet vēl vairāki. Pārējie delegāti atkal palika gaidot.
Bija jau pēcpusdiena, kad Ievēlēšanas
komiteja vēlreiz atgriezās zālē. Šoreiz
Dāvids Nimmiks paziņoja, ka komiteja
izteiktās iebildes neuzskata par tik pamatotām, lai izvirzīto kandidātu atsauktu. Notika balsojums, un Ilgoni Mazjūli
ar 67 balsīm par un 19 pret, pārējiem
atturoties, atkārtoti ievēlēja mantziņa
amatā.
Saskaņā ar Adventistu baznīcas kārtību,
trīs augstākās amatpersonas veido Administratīvo padomi. Tajā ietilpst bīskaps, sekretārs un mantzinis. Viņi visi
trīs parasti ir pilnas slodzes darbinieki.
Tiesa, Ilgonis Mazjūlis jau iepriekšējā
sasaukumā atteicās no regulāras algas

saņemšanas, jo viņa pamatdarbs ir citur.
Arī šoreiz viņš nav solījis darboties kā
pilnas slodzes darbinieks.

Būs vēl viens kongress

Kamēr Ievēlēšanas komiteja meklēja
piemērotākos kalpošanas kandidātus,
kopā sanāca arī jaunā Statūtu komiteja,
kuru apņēmies vadīt jaunais Draudžu
savienības sekretārs Daumands Sokolovskis. Viņi pēc kopējas apspriešanās
nāca klajā ar lēmumu nekavējoties turpināt darbu pie jaunu statūtu izstrādes.
Cerībā, ka trešais mēģinājums būs sekmīgāks, D.Sokolovskis aicināja visus
delegātus iesaistīties un sūtīt idejas un
ierosinājumus viņam uz e-pastu. Tika
pieņemts drosmīgs lēmums statūtu projektu izstrādāt jau līdz šī gada rudenim
un tad sasaukt vēl vienu ārkārtas kongresu, lai tos beidzot varētu apstiprināt.
Jāatzīst, šāds ārkārtas kongress vēl nekad nav bijis sasaukts. Tas Latvijai būs
jauns izaicinājums, savukārt Statūtu komitejas locekļiem priekšā ir apjomīgs un
grūts darbs.

Jaunā padome

Ievēlēšanas komiteja turpināja strādāt,
bet pārējie zālē sēdošie, dziedāja, klausījās mūziku, lūdza, sarunājās- laiku īsināja, kā nu mācēja. Vienubrīd iesaistījās
pat Ansis Roderts, kurš, būdams sertificēts fizioterapeits, mācīja delegātiem, kā
vingrot sēdoša darba laikā.
Bija jau pulksten seši vakarā, un kongresa darba sesijas laiks beidzās, kad
Ievēlēšanas komiteja beidzot bija gatava
iepazīstināt ar kandidātu sarakstu Drau-

džu savienības padomei. Delegātiem
vispirms bija jāizlemj, vai balsot par
visu sarakstu reizē, vai tomēr balsot pa
vienam. Cilvēki bija saguruši un vēlējās,
lai lēmums tiktu pieņemts pēc iespējas
ātrāk. Un tā, jaunā Draudžu savienības
padome ir šāda:
Vilnis Latgalis,
Daumants Sokolovskis,
Ilgonis Mazjūlis,
Oļegs Mihailovs,
Agris Bērziņš,
Andris Pešelis,
Raivis Kaspars,
Dāvids Mucenieks,
Anitra Roze,
Inta Priede,
Andrejs Āriņš.
Kad bija jābalso, no zāles uzdeva jautājumu, vai Inta Priede, kas ir jau Baltijas ūnijas padomes sastāvā, var būt arī
Draudžu savienības padomē? Dāvids
Nimmiks atbildēja, ka saskaņā ar esošo
kārtību tas ir pat vēlams. Lai gan pret
atsevišķiem kandidātiem daļai delegātu
bija iebildes, ar 68 balsīm „par” un 21
„pret” jaunais padomes sastāvs tika apstiprināts.

Nodaļu vadītāju vēl nav

Dāvids Nimmiks atzina, ka kongresa
darba sesijai atvēlētais laiks diemžēl ir
beidzies, tādēļ nodaļu vadītājus kongresā ievēlēt vairs neizdosies. Kādi gan par
to satraucās, sakot, ka tas nav pareizi.
Tomēr bija skaidrs, ka nodaļu vadītāju
izvēle būs jāatstāj jaunās padomes ziņā.
Pēdējais Ievēlēšanas komitejas priekšlikums gan bija par Ceļa meklētāju nodaļu. Komitejas locekļi bija vienojušies, ka
ilggadējā direktore Guna Rīmane varētu
turpināt darbu. Taču arī šoreiz pieņemt
lēmumu neizdevās. Kājās cēlās delegāti,
kas teica, ka viņiem ir pamatotas pretenzijas pret Gunas Rīmanes kandidatūru.
Ievēlēšanas komitejai bija jāiet tās atkal
uzklausīt. Tuvojās vakara dievkalpojuma laiks, tādēļ komitejai laika bija ļoti
maz. Pēc īsa mirkļa komitejas priekšsēdētājs atgriezās un paziņoja, ka pēc iebilžu uzklausīšanas komiteja ir nolēmusi
jautājuma izskatīšanu atlikt, un par Ceļa
meklētāju nodaļu tāpat kā par citām nodaļām būs jālemj padomei.
Līdz ar šo lēmumu kongresa darba daļa
bija beigusies. Laiks bija palicis kopējiem svētkiem. Nākamajā rītā visi tika
gaidīti svētku dievkalpojumā, lai jaunos
vadītājus sveiktu kopā ar citiem dievkalpojuma apmeklētājiem.

SABATS

P

ēdējā kongresa dienā lielo zāli Baznīcas ielā 12a piepildīja kongresa delegāti
kopā ar saviem dzīves draugiem, protams, Rīgas 1.draudzes locekļi un viesi.
(Atsevišķi jāpiemin, ka tikai dažas dienas pirms kongresa zālē bija uzlikti jauni
krēsli, kuri mēroja tālu ceļu no Anglijas.)
Dievkalpojuma kārtība bija tāda pati kā visās citās Latvijas adventistu draudzēs tai rītā. Pēc lūgšanas un kopīgām dziesmām klātesošie varēja pievienoties
vienai no trim grupām, lai kopā apspriestu sabatskolas tematu. Bet kopējo daļu
vadīja līdzšinējais Sabatskolas nodaļas vadītājs Andris Pešelis. Tad bija misijas
ziņas ar attēlu palīdzību, kam sekoja neliels pārtraukums.
Muzikālo noformējumu, kā arī kopējo dziesmu dziedāšanu kuplināja koris Mārtiņa Subatoviča vadībā ar Elīnas Gailes meistarīgo klavierspēli.
Klātesošos uzrunāja Baltijas ūnijas prezidents Dāvids Nimmiks. Viņš izstāstīja
par kongresa lēmumiem un priekšā aicināja iepriekšējās dienās ievēlētās Latvijas draudžu savienības amatpersonas un padomes locekļus. Viņam pašam šis
bija pirmais kongress Latvijā, kuru viņš vadīja. Kā teica D.Nimmiks, kopumā
kongress savus svarīgākos uzdevumus ir veicis un tā darbs noritējis veiksmīgi. Ūnijas prezidents izteica cerību, ka nodaļu vadītāji (neviens no tiem netika
ievēlēti kongresa laikā) tiks izraudzīti pēc iespējas agrāk. Viņš izteica prieku
par jaunievēlēto prezidentu Vilni Latgali un nodeva viņam sveicienu gan no
savas – Igaunijas – konferences, gan no Lietuvas savienības, kuras vadītājs pienākumu dēļ bija spiests ātrāk doties mājās. Dāvids Nimmiks teica, ka bīskaps
Vilnis Latgalis ir laipns, mierīgs un garīgs cilvēks, un novēlēja viņam vienmēr
saglābāt Dieva doto mieru, žēlastību un gudrību. Viņš piebilda, ka būs priecīgs
par iespēju turpināt strādāt kopā.
Gan Vilni Latgali, gan mantzini Ilgoni Mazjūli apsveica arī ūnijas mantzinis Zigurds Laudurgs Jaunais LDS sekretārs Daumands Sokolovskis tajā rītā kalpoja
Rīgas 4.draudzē un līdz ar to nevarēja būt klāt.
Katrs jaunās padomes loceklis no Baltijas ūnijas saņēma sarkanu rozi, bet no
Draudžu savienības – baltu.
Vilnis Latgalis pateicās arī tiem, kas kalpoja līdz šim. Nodaļu atskaites, kā teica
bīskaps, liecina, ka Dievs svētījis šo darbu. Uz skatuves tika uzaicināti iepriekšējās padomes locekļi un nodaļu vadītāji, kuri saņēma ziedus un piemiņas dāvanas.
Svētku dievkalpojumu svētrunas (Dāvids Nimmiks) centrā bija tas pats Bībeles
pants – Jņ 4:27 –, kurš bija kongresa moto. Miers – tā ir lielā vērtība gan attiecībās, gan politikā, bet īpaši miers ir vajadzīgs Dieva bērniem. Tikai 8 procentos
no visa laika, kopš uz Zemes dzīvo cilvēki, nav bijis nesaskaņu un karu. Karš ir
rezultāts tam, kas notika Debesīs. Dot mieru un iedrošinājumu var tikai Jēzus.
Cilvēks pie miera var tikt tikai pēc salīdzināšanās ar Dievu. Uz to mūs mudina
Bībele.

Viedokļi

IESPAIDI UN PĀRDOMAS
PĒC KONGRESA

P

ateicība Debesu Tēvam par apbrīnojamo vadību šajā kongresā!
Atšķirībā no citiem kongresiem
šis kongress bija piesātināts ar delegātu
lūgšanām, jo tik daudz kopīgu organizētu lūgšanu laikam nekad nav bijis.
Patīkami piedzīvot arī to, ka kongress
bija īsts darba process nevis formāls
pasākums. Varbūt kādam palika daži
neatbildēti jautājumi, arī man tādu netrūka.
Runājot par jauno statūtu projektu, bija
diezgan daudz pamatotu iebildumu.
Piemēram, biju pamanījusi mūsu jaunā
projekta neatbilstību Ģenerālkonferences paraugam. Nezināmu iemeslu dēļ
tiek izplatīta informācija, ka cilvēki
nostājušies pret Ģenerālkonferenci,
taču nevienā iebildē pret jaunajiem
statūtiem nedzirdēju, ka kāds būtu nostājies pret Ģenerālkonferences noteikumiem – gluži pretēji. Mana vislielākā neizpratne bija par to, ka jaunajā
statūtu projektā vairākās vietās tur, kur
angļu valodā nav lietots vārds “amatpersonas”, latviešu valodā tas parādās.
Ģenerālkonferences paraugs, kas delegātiem tika atsūtīts pirms kongresa,
vēsta, ka Ievēlēšanas komitejā nevar
tikt ievēlētas amatpersonas, un Ģenerālkonferences paraugstatūtos (kā
arī jaunajā projektā) tiek paskaidrots,
ka amatpersonas ir bīskaps, sekretārs,
mantzinis un viņu vietnieki. Tāpēc ir
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neloģiski, ka pēkšņi nodaļu vadītāji citās teksta vietās nepamatoti dēvēti par
amatpersonām, nepareizi iztulkojot vai
pat pieliekot klāt vārdu “amatpersonas”
tur, kur tā rakstīts nav.
Tikai kongresa laikā uzzināju, ka pastāv vēl arī mūsu divīzijas dokuments.
Šajā dokumentā minēts, ka nodaļu vadītāji nevar būt Ievēlēšanas komitejā.
Daudzos tas radīja neizpratni, jo tādējādi rodas nesaprotama situācija un pretruna starp dokumentiem. Tas savukārt
rada jautājumu – kāpēc nodaļu vadītāji (kuri pārsvarā ir arī mācītāji, jo tie,
kas nav mācītāji, ir tikai kādi 3-4) tiek
izslēgti no visām komitejām? Dzirdēju pamatojumu: nevari balsot pats par
sevi, taču tas patiesībā rada vēl tālākus
jautājumus. Mācītāji arī balso paši par
sevi, un tas īsti nevar būt par argumentu. Ievēlēšanas komitejas galvenais uzdevums taču ir ievēlēt amatpersonas un
padomes locekļus, un tikai tad, ja atliek
laiks, – arī nodaļu vadītājus, jo nodaļu
vadītājus ir tiesīga ievēlēt jaunā padome, kas šoreiz tā arī tiks darīts.
Kopumā saskatīju, ka jaunais statūtu
projekts nebija korekts, turklāt rodas
pretruna dokumentos. Šis ir jautājums,
kas paliek atklāts.
Lai Dievs palīdz mums būt modriem
un uzticīgiem Viņam līdz galam!
Mārīte Lipska, Rīgas 1. draudze

A

tceroties kongresu, kā visspilgtākais man atmiņā paliks
Dieva Gara īpašā klātbūtne.
Tā deva brīnišķīgu mieru un komiteju
darba laikā rosināja uz kopīgām lūgšanām, slavēšanu, ļoti stiprinošām liecībām. Bija iespēja redzēt vērtīgu video,
kas deva ierosmes tālākam darbam. Tie
bija skaisti brīži!
Visa kongresa gaita bija tāda Gara spēka piepildīta, ka, neraugoties uz garajām stundām, vakarā nebija noguruma.
Bija liels prieks, redzot nodaļu vadītāju
atskaites – cik iespaidīgs darbs ar paliekošiem, vērtīgiem rezultātiem kopā ar
Dievu ir veikts. Un – kā izskanēja – tās
ir atbildes uz lūgšanām. Dievs patiesi ir
svētījis Latvijas Adventistu draudzes!
Dievs arī svētīja kongresa delegātus ar
apdomību un gatavību rūpīgi iedziļināties un strādāt, lai netiktu steigā pieņemti jaunie statūti un tie būtu skaidri
saprotami un pilnīgā saskaņā ar Ģenerālkonferences statūtiem.
Dievs ir parādījis savu gribu un devis
mums vadītājus pēc Viņa prāta, tā kā
lūdzām 100 dienu lūgšanās. Lai Dieva
žēlastība, vienotība Kristū, Viņa mīlestība un Svētais Gars mūs vada piepildīt
to, uz ko Kungs mūs ir aicinājis!
Helvi Rancāne, Rīgas 1. draudze

T

ās bija īpaši Dieva svētītas dienas, kuras pavadīju kongresā kā
delegāte. Mani patiešām apņēma
Dieva miers un prieks kalpot Viņam.
Kongress nav tikai patīkama atpūta,
bet arī ļoti atbildīgs darbs, kuru veicam
Dievam par godu, lai Viņa acuraugs –
draudze nestu tālāk pasaulē prieka vēsti. Bija patīkami strādāt Orgkomitejā,
jo starp brāļiem un māsām valdīja savstarpēja sapratne. Pašiem mums šķita,
ka strādājam ļoti raiti un ātri, taču tiem,
kuri gaidīja uz mūsu pieņemtiem lēmumiem, nācās uzgaidīt un audzināt Dieva Gara augli pacietību.
Vēl vairāk laikietilpīgs bija Ievēlēšanas komitejas darbs. Tā kā visiem bija
iespējams izteikties un visi tika uzklausīti, tad saprotams, ka tas paņem
laiku. Liekas, ka vajadzētu trīs darba
dienas, un pirmā diena varētu būt tieši atskaišu diena, un tikai otrajā dienā
sāktos komiteju darbi, tad trešā diena
varētu ātrāk beigties. Domāju, ka par
Ievēlēšanas komitejas un delegātu kopīgi pieņemtajiem lēmumiem vienmēr
kāda sirdī gruzdēs neapmierinātības
liesmiņa un augs rūgtuma sakne. Taču,
ja esam patiesi Dieva bērni, tad ar mūs
mīlošā Dieva palīdzību šo rūgtuma

sakni varēsim iznīdēt. Lai jaunievēlētajām amatpersonām ir spēks darīt darbu,
kas viņiem uzticēts, un patiess prieks
sirdī kalpot Dievam par godu!
Kamēr komitejas strādāja, arī pārējie
delegāti varēja lietderīgi pavadīt laiku.
Mani ļoti iedvesmoja dziesmotie un
kopīgie aizlūgšanu brīži, jo tad bija sajūta ka tuvojos debesīm un sajūtu brāļu
un māsu plecu. Brāļi un māsas, visu ko
darīsim, darīsim Dievam par godu!
Sandra Upīte, Rūjienas draudze

M

anā kristietes dzīvē šis ir
ceturtais kongresa apmeklējums. Ja salīdzinu ar iepriekšējiem, tad šis bija īpašs kongress. Ar
ko? Ar īpašu Dieva mieru un svētību,
kuru sajuta ļoti daudzi delegāti. Tāds
miers var nākt tikai no Debesīm, pasaule tādu nevar dot. Sajūtams bija arī lūgšanu gars, paldies Baibai Bērziņai par
100 pirms kongresa lūgšanu dienām.
Protams, jebkurā sabiedrībā var būt
uzskatu dažādība, kaut kas nepatīk vienam, kaut kas atkal neapmierina citu...
bet šie aizrādījumi un iestarpinājumi

INTERVIJA AR
ŪNIJAS PREZIDENTU
DĀVIDU NIMMIKU
Jūs pieminējāt, ka šis ir pirmais kongress, kuru Jūs vadāt šai amatā. Kāds ir Jūsu iespaids?
Latvijā es tiešām pirmo reizi piedalos kongresā kā Baltijas ūnijas vadītājs, bet esmu vadījis kongresus Lietuvā un
Igaunijā. Šī kongresa specifika bija saistīta ar to, ka Latvijas
draudžu savienība jeb konference ir lielāka nekā Lietuvā un
Igaunijā, līdz ar to noorganizēt un novadīt šādu kongresu ir
lielāks izaicinājums. Orgkomitejas locekļu skaits bija visai
iespaidīgs – 50 cilvēku. Lai organizētu demokrātisku kongresa gaitu, ievērojot visas procedūras, bija vajadzīgs vairāk
laika.
Man jautājums būs par nepieņemtiem jauniem statūtiem. Kāpēc tā notika?
Līdz šīm nebiju piedzīvojis, ka kongress neapstiprinātu statūtus. Šoreiz tas norādīja, ka noteikta stāvokļa, situācijas dēļ
daži delegāti neuzticējās viens otram un tiem, kas prezentēja
jauno statūtu projektu. Izskanēja raizes, ka jauni statūti ierobežos kādu, apspiedīs. Cilvēki īsti nezināja, kā rīkoties. Es
pirmoreiz piedzīvoju, ka delegāti izsakās par tādiem jautājumiem un rekomendācijām, ko varēja izteikt īsi un konkrēti,
un uzreiz izdarīt konkrētus labojumus. Iespējams, problēma
bija arī tanī, ka Statūtu komitejai pirms kongresa vairs nebi-

tika izteikti diezgan mierīgi.
Man paliek skumji par tiem brīžiem,
kad Kristus acis piepildās ar asarām,
kad kāds nomelno savu brāli vai māsu,
vai pat draudzi – draudzi, kura ir Kristus acuraugs. Kāpēc to saku? Būtībā,
ja tu kādu sauc par brāli vai māsu, tev
būtu jābūt gatavam viņa dēļ atdot dzīvību. Laikam jau grūti izpildīt Kristus
vārdus – pacelt otru augstāk par sevi,
un tad piepildās 2.Tim.3:5, – Izrādīdami ārēju dievbijību, bet Viņa spēku
noliegdami.”
Gribu pateikt paldies visu nodaļu vadītājiem par to neiedomājami milzīgo
darbu, ko viņi ir ieguldījuši šajos gados
– ar negulētām naktīm, ar šaubām, ar
karstām lūgšanām, ar uzdrīkstēšanos,
ar jaunu darbību ieviešanu, ar sevis izlikšanu līdz pēdējam. Lai Debesu Tēvs
Jūs svēta un vada tālāk! Un lai Tēva
roka vada un sargā arī turpmāk mūsu
bīskapu Vilni Latgali.
Paldies Debesu Tēvam, ka kongresa
moto ,,Savu mieru Es jums dodu” tiešām piepildījās, un mājās mēs devāmies ar mieru, cerību un siltumu sirdī,
Ina Baroniņa, Gulbenes draudze

ja laika uzklausīt iebildumus un pārrunāt teksta redakciju ar
cilvēkiem, kam bija iebildumi. Jebkurā gadījumā statūti, kas
bija veidoti saskaņā ar Ģenerālkonferences paraugstatūtiem
(Model Constitution and Bylaws / Working Policy), netika
pieņemti. Statūtu teksta daļas, kuras ir iezīmētas treknrakstā, ir pārdomātas, rūpīgi sagatavotas un arī piemērotas katrai konferencei, ņemot vērā to specifiku. Tur ir ierakstīti pēc
būtības vienkārši, bet ļoti svarīgi noteikumi mūsu baznīcas
vispasaules mēroga vienotības uzturēšanai. Statūti ir vienojošs faktors, jo pēc tiem darbojas visas adventistu draudzes
visā pasaulē. Skumīgi, ka to šoreiz neņēma vērā kongresa
delegāti, neatbalstot tos. Neatbalstīšana norādīja uz to, ka
bija bail, ka tiks ievēlēti kādi, kas citiem nepatiks. Mani aizrādījumi par procedūras jautājumu Ievēlēšanas komitejas sastāva jautājumā bija tieši saistīti ar šo procedūras un kārtības
neievērošanu. Mana rekomendācija būtu, lai vadītāji izietu
apmācību par to, kā risināt procedūras jautājumus.
Kāds ir jūsu kopīgais iespaids par šo kongresu, par pieņemtiem lēmumiem un jaunievēlēto vadību?
Notikušo vērtēju pozitīvi. Šīs bija normāls darba kongress,
darbs tajā ritēja bez jebkādam aizķeršanām, kopā tika izveidota Ievēlēšanas komiteja. Bija prieks strādāt ar tik lietišķu, brīnišķīgu un konstruktīvu komandu. Kopīgs darbs ļāva
veiksmīgi ievēlēt gan administrāciju, gan LDS padomi pilnā
sastāvā. Prieks būs strādāt kopā ar atkārtoti ievēlēto bīskapu
Vilni Latgali, īpaši redzot viņa prieku par kongresa rezultātu,
ievēlot jauno LDS padomi.
Tatjana Tomsone
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DRAUDZE

UN KALPOŠANA
Kongress ir ievēlējis jaunu Latvijas draudžu savienības sekretāru. Šo amatu
turpmāk pildīs mācītājs Daumands Sokolovskis. Daudziem Latvijā viņš nav
pazīstams, jo līdz šim lielākoties kalpojis krievu draudzēs. Tādēļ dažas dienas
pēc kongresa aicināju viņu uz nelielu sarunu, lai iepazītos. Lūk, viņa stāsts.

E

smu dzimis Latvijā, Bauskā.
Mani vecvecāki bija adventisti, līdz ar to esmu adventists
3.paaudzē. Vēlāk mēs dzīvojām Priedainē.
Mūsu ģimenē vienmēr ļoti svarīga ir
bijusi mūzika. Mana mamma Elita visu
mūžu ir kalpojusi un joprojām kalpo kā
diriģente. Viņai šogad paliks 88 gadi,
un viņa nevar iedomāties savu dzīvi bez
diriģēšanas. Šobrīd viņa ar tēti Jāni dzīvo Krimā, Eipatorijā, un, cik iespējams,
darbojas kopā mūzikas laukā.
Arī mana dzīve ir cieši saistīta ar mūziku. Es sāku spēlēt vijoli jau 4 gadu
vecumā. Vispirms gāju sagatavošanas
klasītē, tad mācījos 1. klasē E.Dārziņa
mūzikas skolā.
Kad man palika 7 gadi, vecākus aicināja kalpot Ukrainā, mammai tur piedāvāja vadīt kori. Tā es kopš 8 gadu vecuma
sāku dzīvot Ukrainā.
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Kirovogradā bija lielisks mācītājs
K.Karpenko. Toreiz liela daļa kalpošanas notika neoficiāli, bet Dievs visu
vadīja saskaņā ar savu plānu. Vēlāk mēs
pārcēlāmies uz Mukačevu, tā ir pilsēta
pie Karpatu kalniem. Pēc tam nākamā
mūsu apmešanās vieta bija Odesa, pilsēta, kurā es pavadīju savu jaunību. Tur
es tiku iesaukts armijā, pāris gadus nostrādāju celtniecībā.
Tajos laikos Tulā tika izveidoti tādi
kā pagrīdes garīgās apmācības kursi. Tas bija 80.gadu sākums. Šie kursi
bija salīdzinoši labi organizēti. Tos
vadīja adventistu vidē pazīstami mācītāji – M.P.Kulakovs, N.N.Libenko,
R.N.Volkoslavskis, O.M.Seņins – tie
bija lieliskie pedagogi un mācītāji. Viņi
pulcēja jaunos draudzes locekļus, kuri
varētu vēlāk kalpot draudzēs. Tika pasniegti teoloģiski mācību priekšmeti,
tai skaitā tāds mācību kurss kā Aicinā-

jums. Mēs mācījāmies, kā senos laikos
Dievs aicināja praviešus, ko nozīmē tikt
aicinātam kalpošanai. Man šķiet, šodien
šīs apziņas mazliet pietrūkst. Šķiet, ka
jaunie mācītāji dažreiz kļūst par profesionāļiem nevis kalpotājiem.
Manuprāt, par maz tiek uzsvērts, ka
mācītāja darbs vispirms ir kalpošana.
It īpaši, ja runājam par mācītāju algām.
Šajos pagrīdes kursos es mācījos divus
gadus. Toreiz tur apmācīja arī meitenes.
Tieši Tulā es iepazinos ar savu nākamo
sievu Tatjanu. Viņa ir no mācītāju ģimenes, no Sibīrijas, no Tomskas. Iepazināmies mēs Tulā, bet viņa pati bija pārcēlusies dzīvot uz Suhumi. Mūsu kāzas
bija Suhumi ziemā, kad lija lietus.
Mēs apprecējāmies 1985. gadā. Es drīz
pēc tam beidzu mūzikas mācību iestādi.
Un tā paša gada rudenī mani aicināja
kalpošanai uz Novokuzņecku.
Tajā laikā mamma izveidoja kamerkori.

Vēlāk, kad sākās Padomju Savienības
sabrukumus, tam bija liela loma evaņģelizācijas pasākumos. Bet padomju
laikā, kad atklāti sludināt nedrīkstēja,
drīkstēja rīkot garīgās mūzikas koncertus.
80. gadu beigās, kad sākās Zaokskas
Teoloģiskā semināra celtniecība, Padomju Savienības Bērnu fonda priekšsēdētājs A.Ļihanovs pret mums bija
labvēlīgi noskaņots. Mūsu korim radās
vienreizēja iespēja uzstāties Krievijas
lielākajās zālēs – gan Lielajā teātrī, pat
Kremlī. Garīgā kora mūzika kvalitātes
ziņā sasniedza profesionālas mūzikas
līmeni. Koris reizi mēnesi devās uz
kādu no Krievijas reģioniem.
Diemžēl šis laiks nebija ilgs. Toreiz
Dievs dāvāja unikālu iespēju evaņģelizēt. Tagad plašas evaņģelizācijas
kampaņas vairs “nedarbojas”. Toreiz
evaņģelizācijas pasākumi Maskavā trīs
reizes dienā savāca pilnu zāli Kongresu
namā. Atceramies, arī Rīgā Mitlaidera
semināra laikā (1992. gadā) Kongresa
nama zāle bija pilna. Ja šodien ielūkojamies draudžu sarakstos, tad redzam, ka
liela daļa draudžu izveidojās tajā laikā.
Dievs deva īsu, bet ļoti intensīvu kalpošanas un evaņģelizācijas laiku. Šodien,
pat ja mēs ko tādu organizētu, tāda atsaucība kā tad, diez vai būtu.
Sākumā es strādāju kā palīgmācītājs.
Mans mācītājs bija viens no tiem, kurš
vēlāk studēja kopā ar Viesturu Reķi
Frīdensauas Teoloģiskajā seminārā Vācijā. Piecus gadus vēlāk mani aicināja
uz patstāvīgu kalpošanu Tjumeņā, tad
mani arī ordinēja.
Varu savā stāstījumā pieminēt mazu
atkāpi. Rīgas 4. draudzei, kur es šobrīd
kalpoju, viens no pirmajiem draudzes
vecākiem 1946. gadā tika izsūtīts uz Sibīriju. Tur viņš izsūtījumā satika adventistu jaunekli, kurš nebija ļoti dedzīgs ticībā. Bet viņi tomēr turējās kopā, viens
otru stiprināja. Daudzus gadus vēlāk,
kad mani iesvētīja, starp mācītājiem,
kurš man uzlika rokas, bija šis kādreizējais jauneklis, kuru Rīgas draudzes
vecākais bija stiprinājis ticībā.
Tjumeņā mēs pārāk ilgi nedzīvojām.
Sabruka Padomju Savienība, un mēs ar
ģimeni pārcēlāmies uz Latviju. Tie bija
pirmie neatkarības gadi, mūsu ģimene
atguva senču zemi Limbažu rajonā.
Vienu gadu mēs pamēģinājām nodarboties ar lauksaimniecību. Neteikšu,
ka mums nesanāca, bet laikam Dievam
bija cits plāns mūsu dzīvē.
Kā jau teicu, mēs tur pavadījām vienu
vasaru, bija jauki, bet mums bija 3 mazi

bērni. Latviski viņi nerunāja, bija jāiet
skolā. Bija jāiemācās latviešu valoda.
Sākām īrēt dzīvokli Jūrmalā, tad pārcēlāmies uz Rīgu. Tur bija skola, kur bērni
varēja mācīties latviešu valodu. Mācījās
gan tikai divi vecākie, jaunākais atteicās tur iet, viņam nepatīkot skolotāja.
Tagad jau viņi ir izauguši un visi dzīvo
Anglijā.
Mēs toreiz Latvijā dzīvojām no 1992.
gada. 1994 gadā mani uzaicināja kalpot
Olainē. Tas bija evaņģelizāciju laiks.
Mēs darbojāmies kopā ar Pārslu Zaķi.
Viņa tikko kā bija beigusi Zaokskas semināru. Es runāju, viņa tulkoja. Toreiz
kristījās apmēram 30 cilvēku.
Ap 2000. gadu, kad draudžu savienību
vēl vadīja Viktors Geide, viņš mani aicināja kalpot Rīgas 4. draudzē. bet 2002.
gadā mums piedāvāja mācīties Anglijā.
Tā bija Griga Universitātes programma,
un man deva iespēju tur papildināt savas zināšanas. Es nepieminēju, ka pēc
Tulas es biju mācījies Zaokskā. Es tur
studēju 2 gadus. Taču vēlāk mainījās divīzijas, Latvija kļuva par Transeiropas
divīzijas daļu, sakari ar Zaoksku pārtrūka, un mācības nācās pārtraukt.
Jāpiebilst, ka vienu brīdi es piedalījos
muzikālā kolektīvā „Ekleziast” Tā bija
muzikāla grupa, mēs spēlējām dažādus
instrumentus – ģitāru, bungas utt. Mums
bija oriģināla mūzika. Taču vienā brīdī
mūsu vadītājs nolēma, ka mums vajag
pāriet uz tautas instrumentiem. Viņš secināja, ka tāda veida muzicēšanai būs
lielāka perspektīva. Katrs atrada savu
instrumentu, ko spēlēt – cits balalaiku,
cits garmošku utt. Mēs daudz ceļojām,
muzicējām, tas arī paņēma daudz laika
un enerģijas.
Anglijā es mācījos 2 gadus. Taču, kad
mācības beidzās, mēs tur palikām. Bērni tur bija sākuši iet skolā, bija iesaistījušies vietējā sabiedrībā, un mums jau
bija pieredze, ka viņiem tik bieži mainīt
vidi un skolu nav viegli. Es pats zinu,
ko nozīmē mācīties dažādas valodas.
Mūsu jaunākais dēls Ričards piedzima
2000. gadā. Mēs ģimenē savā starpā
runājām krievu valodā, bet, kad atbraucām uz Angliju, viņš no 4 gadu vecuma
jau gāja britu skolā, runāja angļu valodā. Kad viņam bija 5-6 gadi, mēs viņu
sūtījām ciemos pie vecmāmiņas Elitas
uz Latviju, tad viņš itin labi apguva latviešu valodu. Un kaut arī tagad viņa
ikdienas sarunu valoda ir angļu, protams, bērni runā arī krievu valodā, taču
viņi nav pilnībā aizmirsuši arī latviešu
valodu.
Jaunākais šobrīd Anglijā beidz sko-

lu, viņam ir eksāmenu laiks. Viņš šajā
pavasarī iesniedza dokumentus piecās
universitātēs un visās saņēma atbildi, ka
viņu pieņem. Tagad viņš ir pārdomās,
kur tālāk mācīties.
Kad mani pirms 4 gadiem uzaicināja atgriezties kalpot Latvijā, bija jautājums,
kā mēs te pārcelsimies. Vai brauksim
visi reizē? Jaunākais latviski nerunā,
tur viņš jūtas labi. Mēs gan centāmies
iekārtot viņu skolā Babītē, kur mācības
notiek angļu valodā, bet tur ir tik augsta maksa, tā ir privātskola, un mēs nevarējām atļauties to maksāt. Pagaidām
sieva un bērni dzīvo tur, es te, mēs tikai
braucam viens pie otra ciemos. Bet mēs
cenšamies visu izkārtot tā, lai šogad ģimene varētu atkal būt kopā. Jūlijā sieva
grasās atbraukt uz Latviju.
Vecākā meita šogad beidz maģistratūru
Karaliskajā koledžā. Dēls šobrīd mācās, lai iegūtu doktora grādu. Divi mūsu
bērni ir cieši saistīti ar mūziku.
Ja runājam par kongresu un uzaicinājumu kļūt par Draudžu savienības sekretāru, tad tas, jāatzīst, bija diezgan negaidīti. Šobrīd es kalpoju ne tikai Rīgas 4.
draudzē, bet arī 7. draudzē, kā arī vadu
grupu Salaspilī.
Nav tā, ka man nav bijusi pieredze vadošā darbā. Līdz šim es darbojos Mācītāju nodaļā. Kad es kalpoju Sibīrijā, es
vienu brīdi biju jauniešu nodaļas vadītājs savienībā un vēlāk kā mācītāju pārstāvis ūnijas padomē. Tā kā kaut kāda
pieredze man ir, lai gan jaunā pieredze
noteikti atšķirsies. Laiki mainās, un vai
mums patīk, vai nē, arī pasaule mainās.
Kas attiecas uz kongresu, tad jāatzīst,
ka diskusijās diezgan lielu lomu spēlēja cilvēciskās emocijas. Bet ja ir kāds
jautājums, kur nav vienprātības, tad ir
jāsēžas pie galda un jārunā. Dievs ir radījis mani ar mierīgu raksturu, varbūt
mazliet flegmātisku. Ceru ka tas varētu
palīdzēt, lai attiecības kļūtu sirsnīgākas.
Mēs visi galu galā esam brāļi un māsas.
Man ir īpašas rūpes par mācītājiem un
tiem, kas kalpo draudzēs. Ja mācītāji
uzticēsies viens otram, tad arī draudzēs
būs uzticēšanās.
Man draudze ir liela vērtība, tā ir Kristus miesa nevis domubiedru organizācija. Dievs to ir izveidojis. E.G.Vaita
rakstīja (un šī doma parādās vairākos
viņas darbos), lai cik nevarīga un trausla izskatītos draudze, tā ir Dieva rūpju
un uzmanības objekts. Es ļoti vēlētos,
lai tā arī paliktu. Draudze vispirms ir
kalpošana.

Vārds mācītājam

Strenču draudzes mācītājs
Viktors Geide

NĀVES JŪRAS
TĪSTOKĻI
Šo uzrunu kongresa delegātiem 25. maija rītā sacīja mācītājs un
kādreizējais bīskaps Viktors Geide.

J

ūs esat kopā no visām Latvijas
draudzēm ar zināmu prieku, bet
arī satraukumu, redzot, cik liels
darbs vēl darāms. Viss tas var ienest
mūsu sirdīs zināmu apmulsumu. Tomēr skaistais kongresa moto aicina
neaizmirst Jēzus klātbūtnes apsolījumu, kas izteikts vārdos: „SAVU MIERU ES JUMS DODU.” (Jāņa 14:27)
Un es no sirds ticu, ka tas ir un paliks
visu klātesošo dalībnieku piedzīvojums. Kad mani darbā kādreiz pārņem
zināms satraukums par savu nespēku
vai neveiksmēm, es atgūstu mieru no
unikālās vēsts Atkl.7:10: „PESTĪŠANA PIEDER MŪSU DIEVAM, KAS
SĒD GODA KRĒSLĀ, UN JĒRAM.”
Tikai! Tikai!
Lai labāk saprastu minēto rakstu vietu, atļaujiet nelielu salīdzinājumu. Kad
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piedalos Daniela grāmatas „Krītošā
akmens” izstādēs, ko organizē un vada
mans dēls Dzintars, esmu ievērojis
viena atvērta manuskripta rakstu ruļļa
fotogrāfijas uzrakstu „Nāves jūras tīstoklis”. Tas ir Jesajas grāmatas manuskripts, kas nav izvilkts no Nāves jūras, bet 1947.gadā tika atrasts šīs jūras
ziemeļrietumu piekrastes alā, kad kāds
beduīnu zēns meklēja savu pazudušo
avi vai kazlēnu. Mēs par šo atradumu
esam daudzkārt dzirdējuši, jo tika atrasta gandrīz visa Vecā Derība un vēl
daudzas lietas, ko šajās alās bija noslēpusi jūdu sekta eseni. Atradums atnesa lielu prieku ticīgo vidē un milzīgu
darbu pasaules seno manuskriptu pētniekiem.
Nāves jūra atrodas uz Izraēlas un Jordānijas robežas. Tās galvenā barotāja

ir Jordānas upe. Iztekas nav. Sāls koncentrācija ir deviņas reizes lielāka nekā
jebkurā citā jūrā.Nāves jūras līmenis
1930.gadā bija 390m zem okeānu līmeņa, bet, kā to pirms dažām nedēļām
rakstīja laikraksts „Neatkarīgā rīta avīze”, 2016.gadā jūras līmenis bija jau
430,5 m zem tā, jo cilvēku darbības
rezultātā galvenā barotāja upe Jordāna,
kas kādreiz bijusi pat kuģojama, kļūst
arvien līdzīgāka strautam, kas uzplūst
tikai lietus sezonā. Līdz ar to arī Nāves
jūras platība no 1050 kvadrātkilometriem ir samazinājusies līdz 605 km2.
Ir cilvēcīgi plāni, kā glābt šo unikālo
ūdens krātuvi, uzbūvēt milzīgas jūras
ūdens atsāļošanas rūpnīcas Sarkanās
jūras krastā un ražošanas „atkritumus”, tas ir sālsūdeni, pa 180 kilometru garu cauruļvadu nogādāt Nāves

jūrā. Un pats galvenais, kam vēlos
pievērst jūsu uzmanību, nāves jūrā nav
dzīvības!
Domājot par šo, es apstājos pie citas
„Nāves jūras”. Vienīgā planēta universā, kuru skāris grēka lāsts, ir mūsu
skaistā zeme. Pēc grēkā krišanas Radītājs sacīja Ievai un Ādamam – ieteka
būs, bērni būs jādzemdē, tikai ar sāpēm (3Mozus 3:16). Bērnu dzimšana ir
skaists notikums, kas atnes daudz prieka vecākiem. Kopš tā laika cilvēka dzīve turpina steigties cauri dzīves jūrai,
un katra diena kaut ko īpašu ieraksta:
gan priekus, gan sāpes, gan smieklus,
gan asaras, gan veiksmes, gan neveiksmes. Katrs cilvēks ar visu piedzīvoto
ir kā unikāls, aprakstīts rakstu tīstoklis. Bet izsakot citiem vārdiem to, ko
Radītājs teica Ādamam, mēs cilvēku
varam nosaukt par Nāves jūras tīstokli.
Izlasīsim 1.Moz.3:17-19, ... lai zeme

tulis Pāvils 2Tim. 3:1 – „Bet zini to, ka
pēdējās dienās iestāsies grūti laiki...”
Visi cilvēki, vienalga kādu stāvokli ieguvuši, kādus zināšanu diplomus saņēmuši, kad dzīvojuši, vienalga ar kādām
slavas un atzinības balvām lepojušies,
ir TIKAI NĀVES JŪRAS TĪSTOKĻI.
Un viss. Vai tiešām viss?
Tā saucamos Nāves jūras tīstokļus atrada ne tik daudz ganu darba rezultātā,
cik kāda jēra pazušanas rezultātā.
Mūsu acu priekšā nostājas kas prātam
neaptverams. Mīļotais māceklis Jānis
atklāsmē redzēja, ka goda krēslā Dievam Tēvam pa labo roku nav Jēzus, bet
ar 7 zīmogiem aizzīmogots rakstu rullis jeb tīstoklis (Atkl. 5:1). Sirdī varēja
rasties jautājums, kur pazudis Jēzus? Ir
atbilde!
Virs zemes kāds cilvēks, izstiepis roku,
saka: „Redzi, Dieva Jērs!” (Jāņa 1:29)
Un brīdī, kad Jēzus bija pēc kristībām

esam atraduši patvērumu Jēzus dibinātā draudzē, ir Dieva mīlestības brīnums
pie mums katra, tāpēc visu, ko Dievs
tev liek darīt kā uzticīgam namturim,
atrodoties tajā, dari ar lielu un patiesu
prieku. Fil. 2:1-3: „Ja nu ir kāds iepriecinājums Kristū (ka Viņš tevi un mani
ir atradis.), ja kāds mīlestības mierinājums (ka man blakus ir neizsakāmi
mīļi brāļi un māsas), ja kāda gara sadraudzība, kāda sirsnība vai līdzcietība
(patiess kalpošanas prieks visā, ko es
daru), tad piepildiet manu prieku, turēdamies vienā prātā, lolodami vienu
mīlestību, dvēselēs vienoti ar vienu
mērķi, ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami
augstāku par sevi.” (Vai var būt vēl
skaistāks draudzes raksturojums un
sūtības uzdevums?)
Tātad skatoties uz savu māsu vai brāli,
vienmēr skaties uz augšu, lai tu viņiem

Jēzus atnāca, lai izveidotu vienīgo izeju no Nāves jūras, lai
izglābtie „Nāves jūras tīstokļi” visā mūžībā būtu unikāla mācību
grāmata par Dieva neaptverami lielo mīlestību.
ir nolādēta tevis dēļ; tev smagi strādājot, būs maizi ēst visas savas mūža
dienas. Ērkšķus un dadžus lai tā tev
dod... Sava vaiga sviedros tev būs maizi ēst, līdz kamēr tu atkal atgriezies
pie zemes, jo no tās tu esi ņemts: jo tu
esi pīšļi, un pie pīšļiem tev atkal būs
atgriezties.” Vai tiešām nav svarīgi, ko
mēs katrs ierakstām savas dzīves rakstu rullī? Vai tiešām esam tikai „Nāves
jūras tīstokļi?
Laikraksts ziņoja, ka Jordāna izsīkst
cilvēku neprātīgas rīcības dēļ. Līdzīgi arī ir ar cilvēces Jordānu. Cilveki
pie ietekas „Nāves jūrā” ir izveidojuši
ko prātam neaptveramu un nosaukuši
par ģimeni, bet tas drīzāk ir ģimenes
murgs, jo tajā nekad nedzims bērni.
Lielais krāpnieks, sātans, cilvēku pievildams, sacīja: „Jūs mirt nemirsit, bet
Dievs zina, ka tanī dienā, kad jūs no tā
ēdīsit, jūsu acis atvērsies un jūs būsit
kā Dievs, zinādami labu un ļaunu.”
(1Mozus 3:4) Viņš apsolīja, ka zeme
un tās iedzīvotāji celsies arvien uz augšu, bet īstenībā arvien vairāk attālinās
no visa, kas labs. Kāda krāpšana, kādi
meli!
Izžūst ne tikai Jordāna, bet pasaules
morāles līmenis patiesi kļūst arvien zemāks un zemāks, kā to paredzēja apus-

zemojies ceļos lūgšanā, unikālā Dievības trešā persona kā Dieva pirksts
norāda uz Jēzu, atskanot balsij „Tu esi
Mans mīļais Dēls, uz Tevi Man labs
prāts.” (Lk. 3:22) Vai tiešām Jēzus
ir starp Nāves jūras tīstokļiem? Jā!
Notika kaut kas cilvēcīgam prātam
neaptverams. Fil.2:6-8: „Kas Dieva
veidā būdams, neturēja par laupījumu
līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams
cilvēkiem līdzīgs (līdzīgs Nāves jūras
tīstokļiem). Un cilvēka kārtā būdams,
Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs
līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei.” Kāda
prātam neaptverama Dieva mīlestības
atklāsme! Jo Viņš atnācis, lai izveidotu
ar savu dzīvi, nāvi un augšamcelšanos
katram cilvēkam, kas Viņam tic, vienīgo izeju no Nāves jūras, lai šie izglābtie „Nāves jūras tīstokļi” visā mūžībā
būtu Visuma nekritušām būtnēm unikāla mācību grāmata par Dieva neaptverami lielo mīlestību.
Jēzus sevī kā mūžīgā Klintī ir izveidojis patvēruma vietu šīs pasaules „Nāves
jūrā”, ko nosauca par draudzi. Nekad
neaizmirsti, ka draudze nav savā būtībā kāda cilvēka vai pat cilvēku grupas
veidojums, nav cilvēku balsošanas vai
nebalsošanas rezultāts. Tas, ka tu un es

blakus redzi Jēzu, lai tu esi vienmēr
gatavs lūgt par ikvienu. Jebkurš, pat
vismazākais brālis ir tāds pats pestīšanas brīnums kā tu pats. Tikai tad piepildīsies 133.psalmā teiktais: „Redzi, cik
jauki un cik mīļi, kad brāļi kopā dzīvo
vienprātīgi. Tas ir kā dārga eļla, kas
pil no galvas bārdā (tā nav tikai skaista doma, kas ienāk tavā prātā), Ārona
bārdā (nav kaut kas tāds, kas uz brīdi
dara tavu vaigu priecīgu, jo notek tikai
līdz bārdai) un notek uz viņa drēbju vīlēm (pārņem visu cilvēka dzīvi, vada
rīcības motīvus, dara par saldu smaržu
draudzē un pasaulē). Tas ir kā Hermona rasa, kas nokrīt uz Ciānas kalna, jo
tur Tas Kungs ir apsolījis Svētību un
DZĪVĪBU mūžīgi.”
Pateicies, ka esi dārgs „Nāves jūras
tīstoklis” Jēzus rokās. Paskaties sev
apkārt, cik daudzi vēl grimst „Nāves
jūras” dubļos, un ej, stāsti šo prieka
vēsti „Nāves jūras tīstokļiem”.
Un ej, pasniedz savu roku šiem nelaimīgajiem.
Un ej, noliekdamies arvien zemāk un
zemāk, lai vari viņus aizsniegt
Un ej līdz savas elpas pēdējam vilcienam! Tu būsi Universa brīnums visā
mūžībā, jo tavs Glābējs ir Brīnums!
Āmen.

Nodaļa
Bērnu un Sieviešu kalpošanas
nodaļas vadītāja
Mārīte Lipska

BĒRNU UN SIEVIEŠU
KALPOŠANAS NODAĻU
ATSKAITE
Semināri un materiāli, kas veltīti bērnu kalpošanai

Bērnu kalpošanas nodaļa ir centusies
sniegt garīgu un praktisku palīdzību
bērnu skolotājiem, katru gadu organizējot seminārus, kuros piedāvāja dažādas
praktiskas idejas darbā ar bērniem. Katrā seminārā tika prezentēts kāds materiāls. Šo piecu gadu laikā ir latviskoti
šādi materiāli:
• 14 interaktīvas Bībeles stundas
pusaudžiem;
• materiāls par 24 ticības pamatpunktiem;
• Karenas Holfordes 5 grāmatas;
• Lidijas Neikures materiāls “Es izvēlos dzīvību” .
Jāpiebilst, ka Lidija Neikure ir vadījusi
vairākus seminārus un viņas lekcijas ir
vienmēr atzinīgi novērtētas no skolotāju
un vecāku puses.
Bērnu kalpošanas nodaļa izrādīja arī
iniciatīvu organizēt semināru par Bērnu
veselības izstāžu organizēšanu. Tas tika
organizēts sadarbībā ar Veselības kalpošanas nodaļu.

Karenas Holfordes seminārs
un grāmatas

Īpašs notikums bija Karenas Holfordes
semināri, kura šobrīd ir mūsu divīzijas
Ģimeņu kalpošanas nodaļas vadītāja,
bet kādreiz ir bijusi arī Bērnu kalpošanas nodaļas vadītāja. Jāsaka, ka beidzot
bija piepildījies mans un daudzu skolotāju sapnis, iztulkot viņas grāmatas un
sagatavot tās elektroniskā versijā. Viņa
ir sarakstījusi piecas grāmatas, kas noder skolotājiem un vecākiem darbam ar
bērniem. Pēc viņas pašas teiktā Latvija
ir pirmā mūsu divīzijas valsts, kura būs
iztulkojusi visas piecas viņas grāmatas:
• 100 radošas lūgšanu idejas;
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•

100 radoši svētbrīži aizņemtām ģimenēm;
• 100 radoši svētbrīži pirmsskolas
vecuma bērniem;
• 100 radošas sabata aktivitātes;
• 100 radošas idejas Bībeles pantu
mācīšanā.
Vecāki un skolotāji bija gandarīti par
iespēju praktiski iepazīt dažādas idejas
darbā ar bērniem.

Konference skolotājiem un
vecākiem

Vēl kāds īpašs notikums bija konference
vecākiem un skolotājiem, kad pie mums
ieradās Linda Mei Lin Koha (Ģenerālkonferences Bērnu kalpošanas nodaļas
vadītāja), Klāra Sančesa- Šūte (divīzijas
Bērnu kalpošanas nodaļas vadītāja) un
Karena Holforde (divīzijas Ģimeņu kalpošanas nodaļas vadītāja). Konferencē
tika aplūkotas tādas tēmas kā :
• garīgas ticības izaugsme bērniem,
• garīgā dzīve mājās,
• ģimenei draudzīga draudze,
• garīga līderība,
• dažādas praktiskas idejas bērnu
kalpošanā un citas tēmas.
Šis projekts notika ar daļēju ūnijas finansiālo atbalstu.

Misijas grāmata bērniem “Patiesa laime”

Pats svaigākais notikums ir bērnu misijas grāmatas “Patiesa laime” sagatavošana un izdošana, ko virzīja Bērnu
kalpošanas nodaļa. Tas bija laikietilpīgs
darbs, bet priecājos, ka pūles nebija veltas, jo rezultāts ir labs. Tā ir interaktīva
grāmata bērniem par 8 veselības pamatprincipiem, kas noderēs mūsu pašu bērniem, iepazīstoties dziļāk ar veselības
pamatprincipiem, kā arī ir laba dāvana

mūsu draugu un paziņu bērniem.

Bērnu un pusaudžu festivāli
“Varavīksne”

Latvijas mērogā mūsu bērniem gandrīz
katru gadu bija iespējams piedalīties
Bērnu un pusaudžu festivālos. Festivālu
varavīksne bija iespēja organizēt arī reģionos - divus gadus pēc kārtas Cēsīs un
Talsos. Vienu gadu tēma bija par Gara
augļiem un otru gadu - par 8 veselības
pamatprincipiem. Pēc tam nākamajā
gadā nebija festivāls, bet bija īpaša pasākumu diena Rēzeknē ar Bērnu veselības izstādi un izrādi pilsētas parkā, ko
apmeklēja ap 200 pilsētas iedzīvotāju
(vecāki kopā ar bērniem). Bērni gan tajā
gadā interesējās, vai būs arī festivāls.
Pagājušajā gadā notika festivāls Rīgā ar
moto “Ceļazīmes mūsu dzīvē”, kur kādi
bērni varēja iepazīt Dieva baušļus, bet
citi atkārtot un nostiprināt.
Katra festivāla programmā neiztrūkstoši ir bijušas radošās stacijas, zīmējumu
izstāde, bērnu kopkoris un uzvedumi.
Šis pasākums norisinājās jau astoto reizi, bet tik kupls bērnu skaits vēl nebija
piedzīvots – ieradušies bija gandrīz 300
bērnu no visas Latvijas, tai skaitā bija
daudz bērnu, kas nebija mūsu draudzes
bērni. Viena skolotāja bija atvedusi visu
savu klasi, un viņu atsauksmes esot bijušas vislabākās. Paši bērni rakstīja atsauksmes, kurās visās bija pausts gandarījums par iespēju piedalīties festivālā,
un katram bija savas atziņas.
Kādam patika visvairāk stacijas, kādu
īpaši uzrunāja filmiņa par Mozu, kādi ar
pirkstu palīdzību varēja iemācīties parādīt un iegaumēt katru Dieva likumu, citiem patika dziedāt korī, un visiem bija
prieks par brīnišķīgajiem uzvedumiem,
jaukajām vārniņām, par balviņām un

garšīgo launagu. Vēl gribu piebilst, ka
šajā festivālā bija vislielākais zīmējumu
skaits- 208 zīmējumi.
Šāda pasākuma noorganizēšana prasa
vismaz 7 mēnešu rūpīgu plānošanas un
organizēšanas darbu.

Bērnu draudze

Vēl gribu piebilst, ka Latvijas divām
draudzēm Liepājai un Alūksnei ir bijusi
iespēja saņemt finansiālu atbalstu Bērnu
draudzes organizēšanai. Alūksne šobrīd
gan neturpina Bērnu draudzi, bet prieks
par Liepāju, ka ir jau aizvadītas 5 sezonas un darbs ar bērniem turpinās.
Vēlos pateikties visām draudzēm, bērnu skolotājiem un vecākiem, kuri ir apmeklējuši seminārus, gatavojuši savus
bērnus festivālam, lai tas būtu mums
visiem kopīgs piedzīvojums. Pateicos
visiem atsaucīgajiem kalpotājiem, bez
kuriem nav bijis iespējams noorganizēt
nevienu pasākumu. Pateicos visiem, kas
lūdz par bērniem, skolotājiem, vecākiem. Lai Dievs svētī mūsu kalpošanu
arī turpmāk!

Semināri un sagatavotie materiāli sieviešu kalpošanai

Sieviešu kalpošanas nodaļa ir organizējusi vairākus seminārus, kas ir bijuši
kupli apmeklēti, un sievietes ir varējušas saņemt jaunu iedvesmu kalpošanai, kā arī katrā šādā pasākumā ir ticis
piedāvāts kāds jauns materiāls, ko var
izmantot mazajās grupās. Iztulkotie un
sagatavotie materiāli ir:
• “Sievietes emocionālā pasaule”,
• “Sievietes personīgā izaugsme”,
• “ Bībeles sievietes un es”,
• “ Sievietes iepazīst Jēzu”.
Dažas draudzes jau ir izmēģinājušas
mājas grupā šos materiālus, kad ir aicinājušas uz grupiņu arī interesentes.

Apmācību programma sievietēm kalpošanā

Šo piecu gadu laikā ap 40 sievietēm ir
piedalījušās Ģenerālkonferences piedāvātajā izglītošanās programmā, kalpošanā sievietēm. Tā ir četru līmeņu
programma, un nākamgad februārī tiks
pabeigts 4.līmenis. Sievietes apguva dažādas tēmas, piemēram:
• Sievietes loma Elenas Vaitas skatījumā;
• Evaņģelizācijas iespējas un programmas;
• Mazo grupu dinamika;
• Sabalansējot mājas un karjeru;
• Garīgās dāvanas un citas tēmas.

Apmeklējot šīs apmācības, daudzas
sievietes ir guvušas jaunu iedvesmu un
spēku turpmākai kalpošanai.
Sieviešu kalpošanas nodaļas veidoti
dievkalpojumi
Regulāri Sieviešu kalpošanas nodaļa
nodrošina Ģenerālkonferences materiālu iztulkošanu. Tie ir:
• Sieviešu starptautiskās Lūgšanas
dienas materiāls;
• Sieviešu kalpošanas dienas materiāls;
• Vardarbības novēršanas dienas materiāls.
Prieks par tām draudzēm, kuras izmanto
šos materiālus un organizē Sieviešu kalpošanas dienas savā draudzē.

Programma “Meitenes Kristum”

Mūsu divīzijas Sieviešu kalpošanas
nodaļa ir izstrādājusi programmu pusaudžu meitenēm “Meitenes Kristum”.
Šī programma ir domāta kā mentoringa
programma, kas veidotu attiecības starp
paaudzēm.
Mums tika piešķirti līdzekļi no divīzijas,
lai varētu šo programmu iztulkot un piemērot Latvijas apstākļiem. Katra draudze, kas piedalījās seminārā, saņēma
rokasgrāmatu. Rokasgrāmatā ir izdalītas
10 tēmas, kuras sadalītas piecās jomās:
1. Bībeles izpēte.
2. Lūgšana.
3. Veselība un dzīvesveids.
4. Kalpošanas projekti.
5. Rokdarbi.
Šo semināru apmeklēja 56 sievietes no
19 draudzēm, un visas bija gandarītas
par jaunām idejām darbā ar meitenēm.
Priecājos, ka vienā draudzē jau tiek
ņemta šī programma, un rudenī vēl dažas draudzes to plāno realizēt.

Konference “Celies un spīdi”

Šo piecu gadu laikā ir bijuši divi ļoti lieli
Latvijas mēroga pasākumi sievietēm.
Saulkrastos notika Baltijas sieviešu konference “Celies un spīdi”, kur piedalījās
pavisam 120 sievietes no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas. Pie šīs konferences
noorganizēšanas daudz darba ieguldīja
Latvijas Sieviešu kalpošanas nodaļa.
Konferencē galvenā runātāja bija Ģenerālkonferences Sieviešu kalpošanas
nodaļas vadītājas vietniece Rakele Arraisa. Konferences laikā notika Labdarības koncerts, kur tik vākti ziedojumi
kādam vietējam zēnam, kurš bija cietis
autoavārijā. Viena no programmas daļām bija vērsta uz to, lai sievietes kalpotu sabiedrībai. Tādejādi tika rīkota

Veselības izstāde pilsētas centrā, kura
tika kupli apmeklēta. Veselības izstādes
laikā tika doti ielūgumi uz evaņģelizācijas pasākumiem ”Veselības vakariem”,
kuri divus gadus turpinājās pēc konferences reizi nedēļā Saulkrastu kafejnīcā.
Sievietes bija gandarītas par piepildīto
programmu un piedzīvoto. Šajā konferencē vairākas māsas bija atradušas
sev lūgšanu partneres, ar kurām turpina
kopā lūgt līdz pat šai dienai viena par
otru un savām draudzēm.

Kongress “Tuvāk mājām”

Pats pēdējais notikums ir Sieviešu kongress “Tuvāk mājām”. Kongresā piedalījās aptuveni 160 dalībnieces no visas
Latvijas. Šī pasākuma īpašās viešņas
bija Ģenerālkonferences Sieviešu kalpošanas nodaļas vadītāja Hezere-Dona
Smola un viņas vietniece Rakele Arraisa. Triju dienu garumā, pateicoties viņu
uzrunām un piedzīvojumiem ar Dievu,
mēs visas pabijām Apskaidrošanas kalnā, kur saņēmām prieku un spēku kalpot
turpmāk.
Kongresā bija iespēja kalpot praktiski – piektdienā gandrīz ikviena varēja
kalpot Veselības EXPO, kura laikā bija
iespēja iepazīties ar jauniem cilvēkiem,
dot padomus, kā uzlabot gan fizisko,
gan garīgo veselību. Priecājamies, ka uz
Veselības EXPO bija atnākuši arī vairāki cilvēki, kas bija ielūgumus saņēmuši vienu stundu pirms izstādes beigām,
kā arī bija cilvēki, kuri pēc Veselības
EXPO apmeklēšanas palika uz kongresa
vakara programmu.
Sabatā varējām baudīt Labdarības koncertu un piedalīties ar saviem labprātīgajiem ziedojumiem, atbalstot mammu
Kristīni, kura rūpējas par savu slimo
mietiņu Elizabeti.
Kongresa laikā sievietes bija uzrunātas,
pacilātas un iedvesmotas. Gribu izteikt
lielu atzinību katram, kurš atsaucās, lai
kalpotu kongresā!

Žurnāls sievietēm “Brīnišķi
radīta”

Vēl gribēju piebilst, ka īpašs piedzīvojums bija žurnāla “Brīnišķi radīta”
iznākšana. Šis žurnāls ir domāts kā misijas žurnāls, ko dāvināt savām draudzenēm, paziņām, kaimiņiem. Žurnāls sevī
ietver atklātas intervijas, dzīvesstāstus,
receptes, padomus bērnu audzināšanā
un vēl daudz aizraujošu rakstu. Daudzas
sievietes ir jau izmantojušas šo iespēju
uzdāvināt žurnālus. Mana lūgšana ir , lai
caur šo žurnālu sievietes tiek vadītas pie
Jēzus!
Lappusīti sagatavoja:
Mārīte Lipska, Ingrīda Markusa, Dace Garsila.

