
Ar prieku varam redzēt, kā misionāri uzņem apgriezienus, un tajā pat laikā 
varam atskatīties uz jau šajā gadā paveikto.

► Mācības 2. – 3. decembrī aizvadījām mācības kopā 
ar mācītāju emeritus Viktoru Geidi, kā arī Baltijas 
Ūnijas prezidentu Ivo Käsk, kurš līdzdalīja savu dzīves 
pieredzi un pasniedza apmācības par draudzes kārtību. 
Pievērsām uzmanību draudzes vēsturei, lai saprastu 
kad un kāpēc tā tika izveidota. Iedziļinoties šajā 
sistēmā sapratām, ka esam vienīgā draudze pasaulē ar 
tik labi otik labi organizētu struktūru. Mācību laikā patiesi 
sapratām, ka mūsu Dievs ir kārtības Dievs un ka ir ļoti 
svarīgi mūsu ikdienā pielietot adventistu draudzes 
rokasgrāmatu. 

► Semestra izvērtējums 16. decembra 
mācības bija veltītas izvērtējumam, kurā 
ikviens students pārdomāja savu virzību uz 
mērķiem, ieguvumus un vajadzības nākamajā 
gadā; kā arī katrs īpaši organizētās sarunās 
parunājās ar katru no klasesbiedriem, viens 
otram sniedzot atgriezenisko saiti un 
iediedrošinājumu. Dažas lietas, ko studenti izceļ 
kā tādas, kas viņiem misijas skolā sagādā 
vislielāko prieku ir šīs: mācības priežu mežu 
ieskautajā Kalngalē, sadraudzība ar klasesbiedriem, mācītāju viesošanās, 
Intas gatavotais ēdiens, lieli izaicinājumi, iespēja saredzēt Dieva darbu, atdot 
Viņam visu savu laiku, vizītes pie draudzes locekļiem un iespēja piedalīties 
vienprātīgajās draudzes padomes sēdēs.

► Svētki 17. decembrī organizējām 
“Līksmības un cerības svētkus” 
pateicībā Dievam par aizvadīto I 
semestri, kur aicinājām misijas skolas 
pašus tuvākos atbalstītājus – padomi, 
mentorus, ģimenes locekļus un 
līdzšinējos pasniedzējus. Bija ļoti 
pacilājoši sanākt kopā spacilājoši sanākt kopā svētku 
noskaņojumā, gardi paēst, aprunāties, 
kopīgi lūgt par turpmāko misijas darbu 
un atskatīties uz šogad notikušo caur 
bildēm, prezentācijām un liecībām. 

Baudījām arī īpaši sagatavotas uzrunas un priekšnesumus no mūsu viesiem, 
daudz sirsnības un dziļu pateicību par neizmērojamo Dieva žēlastību. 

► ASI Skandināvija No 27. decembra līdz 
1. janvārim apmeklējām ASI Scandinavia 
konferenci Dānijā. Šeit caur semināriem un 
uzrunām mācījāmies par ASI organizācijas 
galveno domu “Sharing Christ in the 
Market place”, ko latviski varētu tulkot kā 
“Līdzdalīt Kristu caur savu darbu”. Guvām 
iediedrošinājumu sekot daļai no adventistu 
draudzes identitātes, proti – ka mēs kā 
adventisti paši dibinātu savus uzņēmumus 
un institūcijas, lai būtu “par galvu un ne 
par asti” (5. Moz. 28:13), kas dotu mums 
iespēju būt pilna laika misionāriem. 
Semināros no pieredzes bagātiem programmētējiem, fizioterapeitiem, 
tulkotājiem u.c. dzitulkotājiem u.c. dzirdējām, kā šī doma ir praktiski realizējusies citu kristiešu 
dzīvēs.

► Darbs Misionāri vēl turpina doties 
draudzes locekļu apciemojumos, lai 
personīgāk iepazītu draudzes saraksta 
aktīvo daļu, kā arī meklētu “pazudušās 
avis”, kas vairs neapmeklē 
dievkalpojumus. Draudzēs turpinās 
kopēji lūgšanu rīti, Bībeles izpētes 
grupas, darbs ar “Ceļa meklētājiegrupas, darbs ar “Ceļa meklētājiem”, 
veselības klubiņi, kā arī evaņģelizācija 
caur praktisko darbu. Līdzās tam 
Smiltenes draudze organizēja 3 
Ziemassvētku koncertus, kas 

norisinājās Smiltenē, Palsmanē un Grundzālē; Rīgā pēc kāda iedvesmota 
draudzes locekļa iniciatīvas sākušies ikmēneša pārgājieni, no kuriem pirmajā 
ttrešdaļa cilvēku bija interesenti; madonieši savukārt pēc ilga laika priecājās 
par tik daudz bērniem viņu dievnamā, kuri pulcējās uz ADRAs pasākumu.

► Draudžu vadītāju atgriezeniskā saite
Lai turpinātu augt un zinātu, kam jāpiLai turpinātu augt un zinātu, kam jāpievērš 
lielāka uzmanība, gada noslēgumā 
prasījām draudžu mācītājiem un 
padomdevējiem izvērtēt studentu darbu 
pilsētās. Visi atzīmē, kāds ieguvums ir 
studentu individuālajam darbam ar 
draudzes locekļiem, kā rezultātā ir 
pamudinājums pamudinājums vairāk lasīt Bībeli un lielāka 
drosme iesaistīties misijā. Prieks redzēt 
arī, kā Kungs studentiem devis spējas labi 
komunicēt ar visu paaudžu draudzes locekļiem. Starp lietām, kas mums 
sevišķi jāmācās, ir pacietība un pazemība sadarbībā ar draudzes vadītājiem, 
vienotībā izdarīt savu daļu kopējā kalpošanas darbā un veidot atklātas 
attiecības draudzes ģimenē.

► Finanses Esam pateicīgi Dievam par 
atbalstu, ko sniegusi gan LDS, gan 
BAUC, gan TED, katrs piešķirot 12 000 
eiro šim projekta gadam. Kunga vadībā 
no tiem esam iztērējuši 7070,23 eiro, 
no kuriem 73% izlietoti studentu 
stipendijās, 13% ēdienam mācību laikā 
un 14% citiem iun 14% citiem izdevumiem (transports 
ārzemju pasniedzējiem, pateicības 
dāvanas, dalība mācību pasākumos). 

Liela pateicība ir arī mūsu sponsoriem, kuru dēļ studenti ir varējuši doties 
ārzemju pieredzes braucienos, kā arī saņemt katru mēnesi palielinātu - 300 
eiro - stipendiju. Slava Dievam par visiem, kas tic šai misijai!

► Vizuālā identitāte Domu apmaiņa par 
skolas logo notikusi vairākos cēlienos jau 
kopš nosaukuma izvēles februāra sākumā,
un, lai gan visās ir bijuši par citiem un, lai gan visās ir bijuši par citiem 
populārāki varianti, neviens nav šķitis gana 
iedvesmojošs un pilnvērtīgs, lai ar prieku pasludinātu to par īsto. Decembra 
cēlienā, ko bijām nolikuši par galējo termiņu, starp ideju apspriedēm 
iedziļinājāmies arī vispasaules adventistu draudzes vizuālās identitātes 
vadlīnijās. Tā nonācām līdz norādēm, kā adventistu logo lietot draudzes 
institūcijām, un uzdevām sev lielo, filozofisko jautājumu, kas tad mēs īsti 
esam. Pieņēmām lēmumu, ka patiesi sesam. Pieņēmām lēmumu, ka patiesi svarīgi mums ir iekļaut tieši šīs 2 lietas, 
proti, draudzes logo un savu nosaukumu, gluži kā piedāvātajā paraugā. Jo 
vairāk pētām par patiesu izglītību, kā tas atklāts Praviešu Garā, jo vairāk 
saprotam, ka augstākas latiņas par būšanu Septītās dienas adventistu 
draudzes organizācijai nav – un tas ir tieši tik iedvesmojoši, lai to bez nekā 
lieka uzsvērtu arī mūsu vizuālajā identitātē. 

Turpmākie plāni
Jaunais mācību semestris mācību organizēšanā, uzdevumos un sasniegumu 
mērīšanā nesīs vairākas pārmaiņas, taču studenti turpinās tikties reizi 2 
nedēļās, sākot ar 20. un 21. janvāri. 

Lai jaunajā gadā, ar katru dienu tuvojoties Mājām, mūsos iesakņojas 
apziņa no Jāņa 15:5: 

“ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek un Es 
viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka 

nespējat darīt."


