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Pirmajā novembra svētdienā tiek atzīmēta Bāreņu svētdiena 

Taču arī ikdienā varam īstenot šo aicinājumu – gan individuāli, gan kopā ar domubiedriem. 
Aicinām ieskatīties Rīgas Āgenskalna draudzes pieredzē Imantas bērnu namā un smelties ne vien 
iedvesmu, bet arī praktiskas idejas šādai vai līdzīgai kalpošanai savā apkārtnē. 

Pēc 2016. gada Bāreņu svētdienas 
aicinājuma iesaistīties kalpošanā bērnu namos 
mēs, daži brīvprātīgie, nolēmām, ka no vārdiem 
ir jāpāriet pie darbiem. Lai arī aicinājumu jutām 
no Dieva un gribēšana bija liela, nezinājām, ko 
darīt, jo neviens no mums nebija gatavs 
adopcijai vai aizbildniecībai. Turpinājām lūgt un 
aktīvi skatījāmies, ko īsti varam darīt. Dievs 
uzklausīja mūsu lūgšanas un pilnīgi neticamā 
veidā ievirzīja brīnišķīgā kalpošanā – veidot 
radošās darbnīcas un aktivitātes Imantas bērnu 
namā. Mūsu mērķis bija būt līdzās, palīdzēt 
radoši darboties un sarunāties, ar to parādot 
katram bērnam, ka viņš mums ir svarīgs un rūp, 
un ļaut viņam saprast, ka viņš var. 

Ar laiku par mūsu mērķi kļuva vēlme 
atrast katram bērnam savu Lielo Draugu, ar kuru 
pavadīt laiku vairāk un personīgāk. Gada laikā 
mūsu komanda no pāris aktīvistiem izauga līdz 
vairāk nekā 10 cilvēku grupai. Šī gada laikā ir 
notikuši arī vairāki brīnišķīgi pavērsieni Lielo 
Draugu lokā: 4 ģimenes ir saņēmušas 
viesģimeņu statusu un vairāki Lielie Draugi ir 
atraduši savus Mazos Draugus. 

Kā notiek radošās darbnīcas? Bērnunamā 
mums ir 2 grupas. Viena - bērniem no 6 gadu 
vecuma, un otra - mazajiem no 1 līdz 6 gadiem. 
Katrā grupā piemeklējam bērnu prasmēm un 
iespējām atbilstošus darbiņus. Lielie Draugi 
sadalās pa grupām - kam sirdī vairāk lielie bērni, 
tie pie lielajiem, un kurš jūt, ka grib vairāk 
samīļot mazos – tas dodas pie mazajiem. Lielie 

Draugi ir tikai asistenti, galvenie darboņi ir Mazie 
Draugi. 

Kāpēc izvēlējāmies darboties radoši? 
Radoši darbojoties, bērni daudz ātrāk atveras un 
ļaujas sarunām. Tā mēs nodibinām uzticamu un 
draudzīgu kontaktu un runājamies gan par 
svarīgām, gan mazsvarīgām lietām. Mēs esam 
kopā un kopā darām kaut ko skaistu. Draudzība, 
tā ir atbildība: ja esi izveidojis ciešāku kontaktu 
ar kādu no bērniem, tad iespēju robežās šo 
kontaktu arī jāturpina uzturēt. Kā teicis Antuans 
de Sent-Ekziperī: “Mēs esam atbildīgi par tiem, 
ko pieradinām.” 

Kā tiekam galā ar finansiālo un materiālo 
pusi? Sākumā izdevumus par materiāliem 
sedzām paši pēc savām iespējām. Tad Dievs 
kārtoja arī šo kalpošanas pusi, un ar mācītāja 
Edgara Maža atbalstu tika piesaistīts finansiālais 
atbalsts no Ausmas Muršs, kura ir īpaši svarīga 
komandas daļa. Ļoti liels paldies Ausmai par šo 
vērtīgo atbalstu. Tas dod iespēju iegādāties 
kvalitatīvākus un interesantākus materiālus. 

Ja apzināties Dieva aicinājumu, ar ko 
sākt? Kad esat satikuši domubiedrus, būtu labi 
vērsties pie draudzes mācītāja un noskaidrot, ko 
draudze jau dara un vai ir kontakts ar kādu 
konkrētu bērnu namu. Pēc tam vajadzētu tikties 
ar bērnu nama vadību vai kādu sociālo 
darbinieku, lai izstāstītu savu vēlmi un vienotos 
par piemērotu laiku. Paralēli tam turpiniet lūgt 
palīdzību un gudrību no Dieva. Mūsu komanda 
vienmēr ar prieku dalīsies savā pieredzē - esat 
mīļi aicināti sazināties ar mums! 

Munise Lamberte 
Rīgas Āgenskalna baptistu draudzes Bāreņu kalpošanas vadītāja 

 
 

 
"Bērniem nav jāatrodas institūcijās. Ja Latvija nezina kā, tad varbūt vērts pajautāt Lielbritānijai, 
Slovēnijai – kā viņiem izdodas bez institūcijām dzīvot? Un kā dažām mūsu pašvaldībām izdodas tomēr 
bērnus neievietot institūcijās un paturēt ģimenēs vai audžuģimenēs?" 

Psihoterapeite Andrija Likova 



STATISTIKA 
Latvijā ārpusģimenes aprūpē atrodas 7 tūkstoši bērnu ! 

Šeit variet redzēt galvenos rādītājus, kas raksturo adopcijas situāciju un bērnunamus Latvijā. 

 
 

 
 
Ziņas no jauniešiem 

28.oktobrī , vienā no lietainajām oktobra dienām, vairāki desmiti jaunieši pulcējas pilsētas 
kultūras namā, lai piedalītos mūsu jauniešu sagatavotajā spēlē. Organizēšanas darbos iesaistījām arī 
mūsu skolas  skolēnu domes jauniešus, jo mēs domājam, ka visvienkāršākais veids, kā mēs viņiem varam 
parādīt Jēzu mūsu sirdīs ir – darīt lietas kopā. Atvērt viņiem mūsu draudzes durvis un parādīt , ka mēs 
neesam tikai tādi kā rāda vecās filmās – ‘’baznīcas solos sēdētāji’’ , bet gan arī ļoti praktiski un aktīvi. 

  Mēs izveidojām piecus kontrolpunktus pa pilsētu, kuros viņiem bija jāpilda dažādi komandu 
saliedēšanās uzdevumi (team building), kuros nebija svarīgi tas, ko viņi spēj individuāli, bet gan visi kopā, 
kā – komanda. Komandām bija iespēja arī saņemt papildpunktus, uzfilmējot īsus video klipiņus pēc mūsu 
norādījumiem.  

Kad komandas bija izpildījušas visus uzdevumus – viņus baznīcā sagaidīja salds, tikko cepts 
popkorns. Neskatoties uz nepatīkamajiem laikapstākļiem viss izdevās un spēle atmiņā paliek arī 
pozitīvām emocijām ! 😊  

 

Jau pagājušā gadā GLS (The Global Leadership Summit) mēs pieņēmām lēmumu, ka pavisam 
noteikti gribam grupu – My Radiant You atvest uz Priekuli un dot iespēju arī priekulniekiem viņus 
dzirdēt. Tā ejot gadam, šī ideja kaut kur pasīka, jo nebija īsti ne iemesla, ne laika kaut ko organizēt. Taču, 
pēc šīs vasaras LBDS MK festivāla sapratām, ka mēs taču to varam. Mums ir pusaudži, jaunieši un atvērta 
pilsēta, un mums ir jāizmanto katra iespēja, lai viņi dzirdētu vēsti.  Izlēmām, ka līdz ar My Radiant You 
gribam šeit dzirdēt arī Pieci-O (Andrejs Goloborodko). Viņš ir reperis, un ne jau tā parasti, bet Dievam 
par godu ar drošu ziņu visās viņa dziesmās. Jaunieši klausās repu – viņiem patīk, taču tas, ko viņi klausās 
ir par pasaulīgām lietām, par to , kas pasaulē aktuāls. Taču mēs gribējām viņiem iedot ‘pagaršot’ 
citādāku repu. 

Koncerts bija ļoti skaists. Man, šķiet, ka ikviens, kurš dzirdēja dziesmas un mūziķu stāstus , mājās 
vairs neaizgāja tāds kāds atnāca. Mūziķi starp dziesmām runāja gan savā starpā, gan ar publiku un tas 
radīja to skaisto ģimenes sajūtu. Mēs visi esam vienlīdzīgi, esam ģimene – brāļi un māsas un tas ir tik 
skaisti. Arī no koncerta apmeklētājiem nākušas tikai labas atsauksmes. Pilsēta sāk redzēt to, kā tas ir – 
būt Dieva ģimenē. Mums ir jābūt viņiem blakus un jāparāda Kristu mūsos pēc iespējas vairāk. Jāļauj 
viņiem redzēt, kā mēs dzīvojam un parādīt to, ka mēs neesam vienīgie, jo Mūsu Dievs nav tikai mums te 
Priekulē, bet arī visur Latvijā un pasaulē. 



Arī mūziķi mājās aizbrauca pilni ar mīlestību un prieku. Pateicamies Dievam par iespēju uzņemt 
mūziķus, kuri dāvāja koncertu pilsētai ! Paldies visiem iesaistītajiem kalpotājiem !  

Marta Roga 

 
 

 
 

Tēvs ir bezgala priecīgs, kad viņa mazais atstāj draugus un rotaļlietas un skrien pie viņa ierāpties klēpī. 
Kad tēvs piespiež savu mazo cieši klāt, viņam daudz nerūp, vai bērns skatās apkārt, vai uzmanība ir 
pievērsta vairākām lietām vienlaikus, vai arī viņš iekārtojas, lai aizmigtu. Bērns vienkārši ir izvēlējies 
būt kopā ar tēvu, jo ir pārliecināts par mīlestību, rūpēm un drošību, ko var baudīt šajās rokās. Līdzīgi ir 
ar mūsu lūgšanu. Mēs apsēžamies Tēvam klēpī, Viņa mīlošajās rokās. Varbūt mūsu prāts, domas vai 
iztēle ik pa brīdim maldās šur un tur, varbūt mēs pat aizmiegam, bet būtībā mēs izvēlamies šo laika 
sprīdi pavadīt divvientulībā ar Tēvu, nododoties Viņa mīlestībai un rūpēm, ļaujot Viņam priecāties par 
mums. Tā ir pavisam vienkārša lūgšana. Tā ir gaužām bērnišķīga lūgšana. Tā ir lūgšana, kas mums 
atklāj visus Debesu valstības priekus.     /M.B.Pennington/  
 

 
 
Ņem vērā: 
 10.-11.novembrī Rīgā notiek  GLS  The Global Leadership Summit konference  
 18.novembrī – pl.13 Priekules ev. luterāņu baznīcā ekumēnisks svētku dievkalpojums Latvijai 
 25.novembrī – pl.10 Labdarības tirdziņš kultūras namā. Mērķis – vientuļo senioru iepriecināšana 

Ziemassvētkos 
 26.novembris – Mūžības svētdiena,  Kalētos arī Svecīšu vakars 
 3.decembris – pirmā Adventa svētdiena 

 



      Izdevies noskaidrot un apkopot četrpadsmit iemeslus, kāpēc Dievam nav zinātniskā grāda. 

 Viņam ir tikai viena liela publikācija. Tā ir sarakstīta senebreju valodā. 
 Tajā nav nevienas atsauces. 
 Tā nav publicēta rediģētā žurnālā. 
 Daži pat šaubās, vai Viņš to ir sarakstījis pats. 
 Varbūt Viņš tiešām radīja pasauli, bet ko viņš ir izdarījis kopš tā laika? 
 Viņa vēlme ar kādu sadarboties ir bijusi stipri minimāla. Zinātnieku sabiedrībai ir klājies pavisam 

smagi, cenšoties atkārtot Viņa rezultātus. 
 Viņš nav griezies Ētikas padomē, lai saņemtu atļauju eksperimentēt ar cilvēkiem. 
 Kad eksperiments sagāja greizi, Viņš mēģināja to glābt, noslīcinot eksperimenta objektus. 
 Kad eksperimenta objekti neuzvedās tā, kā bija paredzēts, Viņš tos vienkārši iznīcināja. 
 Viņš reti nāca uz lekcijām, tikai lika studentiem lasīt grāmatu. 
 Daži stāsta, ka Viņa vietā lekcijas lasīja dēls. 
 Divus pirmos studentus Viņš sodīja par patstāvīgu mācīšanos. 
 Kaut gan bija tikai desmit prasības, vairums studentu neizturēja pārbaudi. 
 Uz studentu jautājumiem Viņš atbildēja neregulāri, un parasti tas notika kalna virsotnē.  

        /e-joki/ 
 

 
Sveicam dzimšanas dienā! 
 4.11. – Zenta Sisene 
 5.11. – Alma Gūža  
14.11. – Inese Dombrovska 
25.11. – Liene (Freiberga) Dewey  
28.11. – Inese Malūka 
30.11. – Ingrīda Šeflere – 70 gadu jubileja 

Kad Tu esi priecīgs, Tu izbaudi mūziku. Kad Tu esi skumjš, Tu saproti vārdus. 
 

 

Reiz pele ieraudzīja, ka fermas saimnieks noliek peļu slazdu. Viņa par to pastāstīja vistai, aitai un govij. 
Taču tās visas atbildēja: “Peļu slazds – tās ir tavas problēmas. Mums ar to nav nekāda sakara!” 

Nedaudz vēlāk peļu slazdā iekrita čūska – un iekoda fermera sievai. Cenšoties sievu izārstēt, fermeris 
nokāva vistu, lai pagatavotu vistas buljonu. Pēc tam nokāva aitu, lai pabarotu viesus, kuri atbrauca 
apciemot sirdzēju. Un pēc tam – arī govi, lai pabarotu tos, kas atbrauca uz fermera sievas bērēm. Un visu 
šo laiku pele klusiņām no savas aliņas vēroja notiekošo un domāja par lietām, kurām  nevienai ne ar ko 
nebija nekāda sakara.. 

Morāle: Ja tev ar kaut ko nav tieša sakara, nedomā, ka tas kaut kas netrāpīs tev kā āmurs pa pieri! 
 
 
Iesaisties!!! 
 Norit akcija "Zvaigzne austrumos". Tās mērķis ir no 1.novembra līdz 4.decembrim 

sagatavot un nogādāt 6000 dāvaniņas karadarbībā cietušajiem bērniem pasaules 
karstajos punktos. 
 

Bībeles lasīšanas plāns novembrī 
Pāvila 1.vēstule Korintiešiem 
45.nedēļa – 1.Kor. 1:1-3:23 
46.nedēļa – 1.Kor. 4:1-6:20 
47.nedēļa – 1.Kor. 7:1-9:27 

48.nedēļa – 1.Kor. 10:1-12:31 
49.nedēļa – 1.Kor. 13:1-16:24 


