
 

 

Īstenās atziņas sākums ir tā Kunga bijāšana. 
Sal.pam.9:10 

 Maijs(122) – 2016 

Zāļu iela 12, Priekule, LV-3434    Reģ.nr.90000159161 SWEDBANKA   Konts LV61HABA0551032019880 

 

 

23.Psalms  

Tas Kungs ir mans gans – tās ir attiecības 
 Man netrūks nenieka – tā ir apgādība 
  Viņš man liek ganīties zāļainās ganībās – tā ir atpūta 

      Viņš mani vada pie skaidra ūdens – tā ir vajadzību piepildīšana 

        Viņš atspirdzina manu dvēseli – tā ir dziedināšana 
          Un ved mani pa taisnības ceļiem – tā ir vadība 
            Sava vārda dēļ – tas ir mērķis 
             Jebšu es arī staigāju tumšā ielejā – tie ir pārbaudījumi 

               Taču ļaunuma nebīstos - tā ir aizsardzība 

                  Jo tu esi pie manis – tā ir uzticamība 

                     Tava gana vēzda un Tavs gana zizlis mani iepriecina – tā ir disciplīna 

                      Tu klāj man galdu, maniem ienaidniekiem redzot – tā ir cerība 
                        Tu svaidi ar eļļu manu galvu – tā ir svētīšana uzdevumam 

                          Mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai – tā ir pārpilnība 
                             Tiešām, labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu – tā ir svētība 
                              Un es palikšu tā Kunga namā – tā ir drošība 

                 Vienumēr – tā ir mūžība 
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Bēgļu nometnē uz Sīrijas robežas 

Pēteris Eisāns 
Marta beigās man bija iespēja gandrīz 2 nedēļas būt Jordānijā. Spilgtākais notikums bija neoficiālas bēgļu 

nometnes apmeklējums. Mēs aizvedām svaigu dārzeņu kravu 50 bēgļu ģimenēm. Aprīļa notikums ir 

Misijas diena. Bet tagad par visu pēc kārtas. 

Dārzniecība 
Viens no brauciena galvenajiem mērķiem bija iepazīties un veidot attiecības ar kādu kristiešu vadītu pētniecisko 
dārzniecību Jordānas upes ielejā, lai atrastu veidus, kā mēs varam sadarboties palīdzības sniegšanā bēgļiem. Par 
šo dārzniecību man Latvijā stāstīja mans draugs un BGI atbalstītājs Daniels. Šīs 4 hektāru lielās saimniecības 
galvenais mērķis ir atrast labākās sēklas, šķirnes un metodes Jordānas upes ielejas klimatam. Augstā augsnes 
sāļuma dēļ saimniecība veic eksperimentus, kā to visefektīvāk samazināt. Protams, visu laiku aug dārzeņi un 
dārzniecībā gandrīz 10 mēnešus pēc kārtas ienākas raža. Sadarbībā ar kristiešu draudzēm un NVO šie dārzeņi tiek 
novirzīti sīriešu un irākiešu bēgļu vajadzībām. Vairākas dienas mēs devāmies uz šo saimniecību palīdzēt darbos, kā 
arī nogādāt dārzeņu kravu bēgļiem dažādās Jordānijas vietās. Katrai ģimenei paredzētā deva tika ielikta atsevišķā 
kastē. Katras kastes svars tika rūpīgi pārbaudīts, lai visas ģimenes saņemtu līdzvērtīgu daudzumu. 

Dārzeņu dalīšana 
Dārzniecības partneri dārzeņu izdalīšanā ir vietējās dažādu konfesiju kristiešu draudzes. Katru nedēļu tiek 
nodrošināta iespēja tikt pie svaigiem dārzeņiem. Vienlaicīgi ar pārtiku tiek piedāvāti dažādi kursi, piemēram, angļu 
valoda. Ik pa laikam es dzirdēju, ka kristieši esot vienīgie, kas viņiem reāli un taustāmi palīdz šajā grūtajā krīzē. 
Jāsaka, ka viss redzētais izsauca manī dziļu cieņu pret Jordānijas kristiešiem. 

Bēgļu nometnē 
Jordānijas ziemeļos kādas 50 sīriešu ģimenes ir pacentušās izkļūt no oficiālās ANO nometnes brīvībā, jo ANO 
nometnē ir pārāk nedroši bērniem un pārāk nepatīkami pieaugušajiem. Oficiālā nometne pa gabalu atgādina lielu 
pilsētu. To apsargā armija, un iekļūšanai nepieciešamas valdības izdotas atļaujas. Mūsu nometne atrodas uz pašas 
Sīrijas robežas. Pirmā lieta, kas pārsteidz šajā mazajā apmetnē, ir tīrība. Ja pēdējās 20 minūtes braucot visur 
redzēju neskaitāmus atkritumu maisiņus uz zemes, tad šeit nebija neviena. Šie cilvēki dzīvo vienkāršās nomadu 
teltīs, bet vide ir maksimāli sakopta. Pie katras telts ir ūdens toveris. Iekšā maza krāsniņa, kuras skurstenis iet ārpus 
telts. Pirms izkraujam dārzeņu kravu, visi tiekam aicināti iekšā teltī. Noautās kurpes un sievas paliek telts ārpusē. 



Iekšā tikai vīri. Kafija, tēja, sarunas. Uz visiem viena maza kafijas krūzīte. Ielej vienu malku kafijas. Ja ar to pietiek, 
tad, sniedzot atpakaļ krūzīti, to nepieciešams pakratīt. Tas nozīmē - viss. Ja nepakrati, tad ielies vēlreiz malku 
kafijas. Sarunas par dzīvi, par Sīriju, par Latviju u. c. lietām. Viņi atkal un atkal atkārto, ka grib tikt atpakaļ uz 
dzimteni. Tur bija skaistas upes, tur bija zaļa zāle. Dans pastāsta par savu vairāk nekā 600 aitu ganāmpulku Latvijā. 
Uzreiz viņš ir kļuvis par “savējo”. Šie sīrieši ir beduīni. Aitas ir viņu ikdiena. 
Vēl viens lielais diskusiju jautājums ir ūdens. Mums bija doma, ka varētu palīdzēt iekārtot sakņu dārzu viņu 
apmetnē, ja vien būtu iespēja tikt pie ūdens. Ja kaimiņš dotu ūdeni, tad mēs būtu varējuši palīdzēt finansēt tā 
pievilkšanu. Izrādās, ka kaimiņam pašam nepietiek. Tam lemts palikt tikai idejas līmenī. Jordānijā ūdens trūkums ir 
liela problēma.  

Pēc kādām 45 minūtēm ejam laukā izkraut kravu. Visi dārzeņi no kastēm tiek sabērti polietilēna maisos. 
Esam paņēmuši līdzi arī vairākas lielas tūtas ar konfektēm. Bērniem labi iet pie sirds. Pēc brīža jau atkal mūs visus 
aicina iekšā teltī uz tēju, kafiju un sarunām. Mācītājs Ibrahims no netālu esošās Mafrakas pilsētas uzsāk 
sarunu par Jēzu. Izrādās, ka šis temats atrod atsaucīgas ausis. Ibrahims saka, ka viņš atgriezīsies. Sarunas 
noslēgumā atliek vēl tikaiar cilts vecākajiem vienoties par akcijas “Zvaigzne austrumos” dāvaniņu piegādi 
apmetnes bērniem. Tas notiks nākamās vizītes laikā. Vēl tikai jāsaņem saraksts ar bērnu dzimuma un vecuma 
uzskaiti. Projām braucot brīnos, ka nevienā brīdī nedzirdēju žēlošanos, dusmas un pārmetumus, ka mēs, 
rietumnieki, esam vainīgi pie nemiera viņu reģionā. 
Arī apmetnes tīrība uz apkārtnē redzētās netīrības fona patīkami pārsteidz. Esmu drošs, ka viņi spēs patiesi 
novērtēt “Zvaigzne austrumos” dāvaniņas bērniem. 

Kastīšu dalīšana Ammānā 
Mūsu partneris NVO “Sense of Community” kastīšu izdalē bēgļu bērniem sadarbojas ar līdzīga rakstura 
organizācijām visā Jordānijā. Šoreiz mēs piedalījāmies izdales pasākumā 150 sīriešu bēgļu bērniem Ammānā. Pēc 
dāvaniņu izdalīšanas visi bērni un vecāki tika aicināti uzkavēties, lai varētu paēst siltu tradicionālo jordāniešu 
maltīti - maglubu. Visi gribētāji varēja dabūt papildu porcijas. Bērnu rokas pilnas ar dāvanām, puncīši pilni ar gardu 
maltīti, mammas smaidīgas. 
Paldies visiem “Zvaigzne austrumos” atbalstītājiem! Jūs vairojat prieku pasaulē! 
 

Vīlandes baznīcā notikušās Misijas dienas 
centrālā tēma “Kas ir mans tuvākais” nāk no 
jautājuma, kuram kā atbildi Jēzus stāsta līdzību par 
žēlsirdīgo samarieti Lūk. 10: 25 - 37. Izvēles 
semināros tika runāts par konkrētam grupām, kuras 
draudzes savā kalpošanā ļoti bieži “nepamana” - 
čigāni, cilvēki ar kustību traucējumiem, seksuāli 
izmantotās sievietes, bēgļi un migranti Eiropā. 
Mācītājs Indulis Paičs lika saprast, ka jautājums: “Kas 
ir mans tuvākais?” var kļūt par aizsegu, lai darītu 
misiju tikai starp tiem, kas tuvi, līdzīgi, pazīstami, taču 
ar šo stāstu Jēzus vēlās mainīt mūsu acis un mainīt 
veidu, kā mēs redzam pasauli. Sākotnēji uzdoto 
jautājumu Jēzus pagriež pilnīgi pretēji un jautājuma 
centrā ieliek to cilvēku, kas sasists bezpalīdzīgi guļ 
ceļmalā jautādams : “Kurš no šiem trim tev šķiet 
tuvākais bijis tam, kas krita laupītāju rokās?” 
Jautājums nav par to, kas ir tev patīkams, tuvs, 
saprotams un kam tu labprāt gribi kalpot, bet 
jautājums ir par to, kurš cilvēks par tevi var teikt - 
viņš ir man tuvākais bijis. Kristīgās misijas pamatā ir 
jautājums - kam mēs varam būt tuvākie. Mēs varam 
būt tuvākie tiem, kurus pamanām un kuros saskatām 
cilvēku.  

Ar redzesloku paplašinošu informāciju piesātinātu 
runu teica Eiropas Baptistu Federācijas 
Ģenerālsekretāra asistente Helle Liht no Igaunijas. 
Viņa stāstīja par Eiropas draudžu reakciju uz bēgļu un 
migrantu krīzi. Ļoti spēcīgi uzrunājošs bija Horvātijas 
baptistu stāsts, jo viņi bija pirmie, kas sāka 
kalpošanu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem spilgtā atmiņā 
pašu bēgļu gaitas deviņdesmitajos gados 
Dienvidslāvijas kara laikā. Helle savu runu noslēdza ar 
stāstu par kādu zviedru mācītāju, kurš pirms trim 
nedēļām svētdienā piedzīvoja 80 sīriešu bēgļu 
ierašanos savā dievkalpojumā. Kad viņš jautāja , kas 
viņus pamudinājis nākt uz baznīcu, tad kādi vīri 
atbildēja: “Kopš pametām Sīriju, savā ceļā esam 
sastapuši daudz kristiešu. Kādi palīdzēja ar ēdienu. 
Citi palīdzēja ar pajumti. Citi ar savu auto veda mūs 
no viena punkta līdz citam. Tagad, nonākot 
galapunktā, mēs gribam saprast, kāpēc viņi tā 
palīdzēja. Mēs gribam pazīt to Dievu, kas liek 
cilvēkiem būt tik mīlošiem.” Jēzus pavēle mācekļiem - 
“ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas” (Mat. 28: 
19) nav atcelta. Kā Jēzus misija tiek praktizēta tavā 
dzīvē? Kam tu esi tuvākais 

Pateicības un aizlūgšanas 
1. Pateicība, ka Dievs vada ikdienā un katru dienu palīdz visās lietās. 
2. Pateicība par vadību un gādāšanu visai ģimenei, kad es biju projām ceļā ārpus Latvijas. 
3. Pateicība par visiem uzticīgajiem BGI partneriem un atbalstītājiem. 



4. Aizlūdziet par mūsu ģimenes dzīvesvietu. Jūnija beigās mums māja Langstiņos jāatstāj, bet nākamajā iecerētajā 
dzīvesvietā Ziepniekkalnā jāveic remonts. Aizlūdziet par sekmēm darbos un pietiekamiem līdzekļiem darbu 
paveikšanai. Es neesmu celtnieks. Tas man ir liels, bet interesants izaicinājums. 
5. Aizlūdziet par Lieni Svoku Jordānijā, kas māca bērnus bēgļu skoliņā. Lūdziet, lai Dievs izredz vēl kādus nākamos 
misionārus darbam Tuvajos Austrumos. Pateicība Dievam par ziedojumu, kas dos iespēju nopirkt Lienei atceļa 
biļeti uz Latviju. 
6. Aizlūdziet par “Zvaigzne austrumos” šī gada akcijas video klipa filmēšanu Jordānijā. Aizlūdziet par režisori Lindu 
Olti un komandu. Lūdziet par nepieciešamajiem līdzekļiem projektam. Līdz 23.aprīlim ir saziedoti 970.45 Eiro. 
Ziedojumu diapozons no 3 līdz 100 Eiro. 
7. Aizlūdziet par komandas gatavošanos jūlija misijai uz Ungāriju, īpaši par grupas vadītāju māc. Mārtiņu Balodi. 
Viņi vadīs angļu valodas nometni pilsētas skolā sadarbībā ar vietējo draudzi. 
8. Aizlūdziet par mani un Baibu. Šajā nedēļas nogalē dodamies uz Misijas konferenci Maltā, kur pārrunāsim Eiropas 
izaicinājumus un iespējamos sadarbības projektus. Konferences rīkotāji daudz darbojas Ziemeļāfrikā, īpaši Lībijā. 
Aizlūdziet par bērniem, lai mūsu prombūtnē viņiem klājās labi. 
9. Aizlūdziet par draudzēm Latvijā, lai mēs arvien vairāk apzinātos Kristus uzticēto misiju - darīt par mācekļiem 
visas tautas. Ja varu kaut kā aizlūgt par tevi - dod ziņu. 

BGI REKVIZĪTI 
Nosaukums: Biedrība “Baltic Global Initiative” 
Reģ. nr.: 40008229858 
Banka: SEB Banka 

SWIFT: UNLALV2X 
Konts: LV84UNLA0050022613046 
e-pasts: peteris@zvaigzneaustrumos.lv 
Tālrunis: +371-27799666
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Marta Dakne 
Tava lūgšana 

Neaizmirsti savu lūgšanu tur, tai straumes visrāmākā krastā, 
Kad tavs prieks kā karogs plīvo kuģa augstākā mastā. 
Kad Dieva rokas paceltas pār tevi un tu visu vari saņemt bez sāpēm 
Un kā uzvarētājs iet pa troņa mirdzošām kāpēm. 
Neaizmirsti tur savu lūgšanu, jo, ko tad tu iesāksi, kad straume sāks mutuļot 
Un tevi mētās un svaidīs, lai dziļumā rautu un rāmos ūdeņos peldēt mūžam vairs neatļautu? 
Kad tu pats salauzts, izmocīts, mazs, neredzēsi vairs saules lēktu, 
Kas ticības spēkā tevi zvaigžņu bezgalībā slēgtu. 
Tad tava lūgšana būs kā vārds, pie Dieva kājām kas lieksies, 
Būs kā kliedziens, kā vaids, kas Dieva mīlestībai pretī tieksies. 
Tava lūgšana būs spēks, kas viļņos ieliks mieru un dusu, 
Lai bez bailēm vari straumei pāri tikt ar pateicības nopūtu klusu, 
Kā sargs, kā spārni, lai lidot vari, pretī Dievam, kur tevi sagaidīt nāks 
Mūžības pavasaris. 
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Bībeles lasīšanas plāns maijā 

1. Jes. 36-37; Jņ. 2:1-25 
2. Jes. 38; Jņ. 3:1-21 
3. Jes. 39; Jņ. 3:22-36 
4. Jes. 40; Jņ. 4:1-26 
5. Jes. 41; Jņ. 4:27-42 
6. Jes. 42; Jņ. 4:43-54 & 5:1-15 
7. Jes. 43:1-44:5; Jņ. 5:16-30 
8. Jes. 44:6-28; Jņ. 5:31-47 
9. Jes. 45; Jņ. 6:1-24 
10. Jes. 46-47; Jņ. 6:25-59 
11. Jes. 48-49; Jņ. 6:60-71 & 7:1-13 
12. Jes. 50; Jņ. 7:14-44 
13. Jes. 51:1-52:12; Jņ. 7:45-53 & 8:1-11 
14. Jes. 52:13-53:12; Jņ. 8:12-30 
15. Jes. 54; Jņ. 8:31-59 
16. Jes. 55; Jņ. 9:1-34 

17. Jes. 56-57; Jņ. 9:35-41 & 10:1-21 
18. Jes. 58; Jņ. 10:22-42 
19. Jes. 59; Jņ. 11:1-44 
20. Jes. 60; Jņ. 11:45-57 & 12:1-11 
21. Jes. 61-62; Jņ. 12:12-26 
22. Jes. 63-64; Jņ. 12:27-50 & 13:1-17 
23. Jes. 65; Jņ. 13:18-38 
24. Jes. 66; Jņ. 14:1-31 
25. Obad. 1-14; Jņ. 15 & 16:1-4 
26. Obad. 15-21; Jņ. 16:5-33 & 17:1-5 
27. Joēla 1; Jņ. 17:6-26 
28. Joēla 2:1-17; Jņ. 18:1-24 
29. Joēla 2:18-27; Jņ. 18:25-40 
30. Joēla 2:28-3:21; Jņ. 19:1-27 
31. Jonas 1; Jņ. 19:28-42 & 20:1-9 

 



Kungs, Tev zināmas visas manas ilgas, un manas nopūtas Tev nav apslēptas.  
Uz Tevi, Kungs, es gaidu, Tu mani paklausīsi, Kungs mans Dievs!   

Ps.38:10,16. 

Mīļās māsas Latvijā! 

Sieviešu kalpošanas apvienības vēstule 

     Pateicība Dievam, ka ar prieku varam raudzīties pavasara atnākšanā! Tuvojas vasara ar visām mūsu 
plānotajām aktivitātēm. Mēs lūdzam un plānojam, bet piepildījumu visam dod Dievs. Lai Viņš tiešām dod gudri 
ieraudzīt katrai, kur ir mūsu darāmā daļa! 

Tuvojas Labo darbu diena – 28.maijā Ventspilī. Esam aicināti piedalīties ar savu pienesumu! Šajā dienā 
vāktie līdzekļi tiek lietoti ne vien vasaras nometnei, bet visa gada garumā projekta „Cerību Planēta” mērķu 
realizēšanai (piem. bērnu dāvanām un apciemošanai dzimšanas dienā u.c.). Kā katru gadu būs labdarības tirdziņš 
no pl.12.00 – 15.00 Tur tiek gaidītas dažādas lietas pārdošanai (rokdarbi, tekstilijas, gleznas, stādi, konditorejas 
izstrādājumi u.c.). Ir plānota izsole un loterija. Varbūt jums atrodas kas tieši šādiem mērķiem? Būs arī bērnu 
kafejnīca, kurai esam aicināti sagatavot īpašus našķus. Tiek gaidītas grāmatas, īpaši kristīgā literatūra. Jauniešu 
grupas ir aicinātas padomāt par dažādu spēļu organizēšanu pagalmā. 
16.oo būs bērnu popgrupas Jūras akmentiņi koncerts  Lūcijas Boitmanes vadībā. 

Jūnija sākumā gaidīsim viesus no Oklahomas (ASV). Tas būs liels sieviešu koris – 110 dziedātājas. Koncerta 
ienākumi tiks ziedoti iniciatīvas „Bāreņu svētdiena” atbalstam Latvijā. Plānotie labdarības koncerti: 
3.jūnijā pl.19.00 Liepājas koncertzālē „Lielais Dzintars”.  

5.jūnijā pl.19.00 Rīgā, Sv.Pētera baznīcā.. 
Vasaras nometne Pelčos notiks no 27.jūnija līdz 3.jūlijam. Sirsnīgi aicinām lūgt par darbiniekiem, bērniem 

un viņu vecākiem! Lai mūsu Kunga apsardzība ir pār visiem!  
Lēdmanē 23. – 24.jūlijam plānota nometne meitenēm SOFT. Pirmoreiz notiks šāda nometne un to 

organizē Agnese Pallo un Māra Martinsone. Lūgsim par šo pasākumu, lai Dievs svētī jaunās sirdis ar iespēju 
personīgi piedzīvot Kristu! 

No 29.jūlija līdz 31.jūlijam plānota māsu nometne Laidzē ”TE ES ESMU, LIETO MANI” Nometni organizē 
Gita Vadone. Mūsu aizlūgšanas ir ļoti vajadzīgas arī šim darbam!. Šī ir jubilejas nometne! Pirmā māsu nometne 
notika pirms 20 gadiem.  
Nometnes maksa ir 45 €, ja pieteicas un samaksā līdz 1.jūlijam,  vēlāk – 50 €.  Šoreiz līdzi jāņem gultasveļa. 

Ja jums ir jautājumi vai neskaidrības par visu, tad varat kontaktēties ar mums pa tel.26834744 
Lai mūsu Kunga gudrība, žēlastība un spēks pavada jūs visos ikdienas darbos un pienākumos! 

SKA vadītājas vārdā sekretāre Sarmīte Biķe.    
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LBDS Kongress 2016, SESTDIEN, 21. maijā Rīgas Mateja baptistu baznīcā. Noslēgumā – mūzikls 

“Baptisti” 

 

SVEICAM DZIMŠANAS DIENĀ! 
9.05. - Marika Lāne 
14.05. - Inese Kātiņa 
14.05. - Dāvis Ziemelis – 25 gadu jubileja 
16.05. -  Dace Rele 
18.05. – Zenta Svara 

25.05. – Silvija Rihlicka 
29.05. – Kristīne Jaunzeme – 40 gadu jubileja 
30.05. – Ineta Kātiņa – 50 gadu jubileja 
30.05. – Gunita Vašķe

 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

Kādu svētdienas rītu zirgu puisis atnāca uz baznīcu un izrādījās, ka viņš un mācītājs bija tur vienīgie. 
Mācītājs jautāja zirgu zellim, vai viņš vēlas, lai notiktu dievkalpojums un sprediķis viņam vienam pašam. 
Zirgu zellis atbildēja: “Es neesmu pārāk gudrs cilvēks, bet, kad es eju barot savus lopus un atnāk tikai viens, tad es 
viņu pabaroju.” Un mācītājs teica viņam sprediķi. 

Pagāja viena stunda, pagāja divas un divas ar pus stundas. Mācītājs beidzot pabeidza savu sprediķi un pēc 
dievkalpojuma vaicāja savam vienīgajam klausītājam kā viņam patika sprediķis. 
Zirgu zellis lēnām un apdomīgi atbildēja: “Ziniet, es neesmu pārāk gudrs cilvēks, bet, kad es eju barot savus lopus 
un atnāk tikai viens, tad es katrā ziņā neizbarotu viņam visus salmus.” 
 
 Paldies palīgiem avīzītes tapšanā! zentasvara50@inbox.lv 


