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    Misijas ziņas  
   2016. gada 4.ceturksnis 

 

          Saturs 

 
Bēglis, kurš atrada mīlestību / 1.oktobris 

“Tagad jūtos drošībā” / 8.oktobris 

Klusais tulkojums / 15.oktobris 

Vietu, kuru saukt par mājām / 22.oktobris 

Līdzās bebriem / 29.oktobris 

Daļa no lielā plāna / 5.novembris 

Darba pilnas rokas / 12.novembris 

Šamaņa dēls / 19.novembris 

Nepārvaramais aicinājums, 1.daļa / 26.novembris 

Nepārvaramais aicinājums, 2.daļa / 3.decembris 

Nepārvaramais aicinājums, 3.daļa / 10.decembris 

“Dzīvot A līmenī”, 1.daļa  / 17.decembris 

“Dzīvot A līmenī”, 2.daļa  / 24.decembris 

Trīspadsmitā sabata programma / 31.decembris 

      

* * * 
Dārgie sabatskolu vadītāji!  
 Šajā ceturksnī pievērsīsimies Intereiropas divīzijai. Šajā divīzijā dzīvo vairāk 

nekā 336 miljoni iedzīvotāju, taču no tiem Septītās dienas adventisti ir tikai 178 380. 

Tādejādi adventistu īpatsvars šajā divīzijā ir viens uz 1800 iedzīvotājiem. 

 Šoreiz mums ir vairāki interesanti stāsti par cilvēkiem, kuri ir pārcietuši 

dažādas grūtības un kuru dzīvēs draudzības ar adventistiem ir ienesušas pozitīvas 

izmaiņas.  

 Man īpaši interesanti ir vērot Eiropas adventistu draudzes centienus aizsniegt 

bēgļus, kuri straumēm plūst no Vidusaustrumiem.   

 Kāds adventistu mācītājs man sacīja: “Es parasti prātoju par to, kā mēs varētu 

aizsniegt Vidusautrumu ļaudis, bet tagad viņi paši ierodas pie mums!”  

 Man bija patīkami satikt vairākus no šiem bēgļiem un redzēt viņu acīs prieku, 

kad viņi stāstīja par lielajām izmaiņām viņu dzīvēs, kuras ienesusi adventistu draudze.  

 Mēs ceram, ka jūs un jūsu sabatskolas dalībnieki ar šiem patiesajiem un 

iespaidīgajiem stāstiem saņemsiet svētības. 

 Šī ceturkšņa Trīspadsmitā sabata ziedojumi palīdzēs jaunajai starptautiskajai 

adventistu draudzei uzcelt dievnamu Vīnē, Austrijā; iekārtot ebreju – adventistu 

draudzības centru Parīzē, Francijā; uzbūvēt adventistu dievnamu Ragusā, Itālija, kā 

arī īstenot unikālu evaņģelizācijas programmu Rumānijas bērniem. 

 Tagad mēs esam arī Feisbukā! Lūdzu apmeklējiet mūsu lapu 

www.facebook.com/missionquaterlies/.  

http://www.facebook.com/missionquaterlies/
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 Ir pieejams bezmaksas DVD, kurā būs atrodami dažādi misijas darba stāsti no 

valstīm, kurās tiks realizēti Trīspadmsitā sabata projekti, kā arī cita informācija. Lai to 

visu lejupielādētu, ieejiet www.adventistmission.org/dvd.  

 Vēl citu informāciju var iegūt “Leader`s Resources” lapā, kura atrodas šā 

materiāla beigās. Tur būs atrodams vairāku noderīgu saitu saraksts, kuros var gūt 

vērtīgu informāciju misijas darba vajadzībām. 

 Vēlreiz vēlos jums pateikties par jūsu nodošanos misijas darbam un par to, ka 

palīdziet savienoties garīgajiem brāļiem un māsām visā pasaulē un ka iedrošiniet 

viņus piedalīties misijas darbā ar saviem ziedojumiem. 

 Novēlu jums bagātīgas Dieva svētības! 

      

                                             

                                    Džina Vālena, redaktore    

  

     

Iespējas: 

 Šī ceturkšņa Trīspadsmitā sabata ziedojumi palīdzēs: 

 uzbūvēt jaunu dievnamu starptautiskajai adventistu draudzei Vīnē, Austrijā. 

 izveidot ebreju – adventistu draudzības centru Parīzē, Francijā. 

 Uzcelt adventistu dievnamu Ragusā, Itālijā. 

 

 

 

               Bēglis, kurš atrada mīlestību 
 

1.oktobris                                               Austrija 

Ahmads 

  

 Ahmads gadiem ilgi bija meklējis mieru. Viņš bija izmēģinājis alkoholu, vēlāk 

arī narkotikas, taču nekas viņa dvēselei sniegt piepildījumu tā arī nespēja.  

 Ahmeds dzīvoja vienā no Vidusaustrumu valstīm. Lai atbrīvotos no 

alkoholisma, Ahmads sāka apmeklēt gan Anonīmo alkoholiķu,  gan arī Anonīmo 

narkotiku lietotāju sanāksmes. Kad šīs sanāksmēm sāka dot rezultātus, viņš vēlējās 

sniegt palīdzību arī citiem, kuri vēlējās atbrīvoties no šīm atkarībām, un kļuva par 

sertificētu šo nodarbību vadītāju. Viņš arī saņēma atļauju nodarbības vadīt savās 

mājās.  

 

 

       “Es jutu mieru” 

 

 Ahmadam prieku sagādāja lasīšana. Un kādu dienu viņa rokās nonāca 

grāmata, kurā bija atrodami citāti no Bībeles. Nekad neko tādu viņš nebija redzējis. 

Kad Ahmads lasīja, viņa dvēselē ieplūda miers.  

 Ahmads par šo grāmatu pastāstīja savam draugam un izsaucās: “Šī grāmata 

dod pavisam citu skatījumu uz dzīvi! Kad es to lasu, mani pārņem miers.”  

 Drīz pēc tam Ahmada draugs viņam iedeva Bībeli. Tās lasīšana Ahmadam 

sniedza vēl dziļāku dvēseles mieru un komfortu. Kad Ahmads savu draugu sāka 

http://www.adventistmission.org/dvd
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izjautāt, viņš aizveda viņu uz kādu nelielu namiņu, kurā slepeni pulcējās maza 

kristiešu grupa.  

 Ahmads sacīja: “Manā valstī ir tā – ja valdības rokās nonāk kaut nedaudz 

informācijas par to, ka cilvēks ir mainījis savu ticību, vai arī, ka tikai gatavojas to 

darīt, tad viņi šādus cilvēkus nogalina. Ļaudis vienkārši pazūd. 

 Tomēr, kad es atradu Bībeli, es atradu arī Jēzu un garīgu gaismu. Viss manā 

dzīvē mainījās, un es vēlējos ar šo patiesību iepazīstināt arī pārējos.”  

 

 

    “Dievs, kurš mūs mīl” 

 

 Ahmads savās mājās turpināja vadīt nodarbības tiem, kuri vēlējās atbrīvoties 

no savām atkarībām. Maz pamazām viņš grupas dalībniekus sāka iepazīstināt arī ar 

Kristu, taču tieši vārdā Viņu nesauca.   

 “Tas ir Dievs, kurš mūs mīl,” Ahmads viņiem sacīja. “Dievs, kurš ir Tēvs, 

mums sūtīja Savu Dēlu.”  

 Vairākiem grupas dalībniekiem tas nepatika. Ahmada draugs viņu brīdināja: 

“Esi uzmanīgs, domā ko runā. Viņi visu pieraksta un var tev sagādāt lielas 

nepatikšanas.” 

 Ahmads kļuva uzmanīgāks. “Tomēr man bija grūti nosēdēt mierīgi,” viņš 

atzinās. “Anonīmo alkoholiķu sanāksmēs es biju mācījies, ka vēstījums ir jānodod 

tālāk citiem cilvēkiem. Un no Bībeles uzzināju, ka, ja vēlies saglabāt to cerību, kura 

tev ir, tad tā ir jānes tālāk.”  

 Ahmads iesaistījās kristiešu svētrunu izpaltīšanā. Tās tika slepeni 

lejupielādētas, izdrukātas un tad liktas sainīšos kopā ar Bībelēm un Bībeles izpētes 

materiāliem. Šie sainīši tika nelegāli izplatīti visā valstī.  

 

 

    “Es atradu šo draudzi” 

 

 Šajā laikā Ahmads saņēma ziņas no Hamida, sava drauga, kurš valsti bija 

pametis, un tagad dzīvoja Austrijā.  

 “Es atradu draudzi, kuras uzskati par alkoholu un narkotikām sakrīt ar 

tavējiem,” Hamids priecīgi satraukts pavēstīja. “Viņi ir draudzīgi un mani labi 

uzņēma. Viņi man ļāva būt daļai no viņiem.”  

 Hamids bija atradis Septītās dienas adventistu draudzi.  

 “Kad nākas pamest valsti tādā situācijā, kādā to nācās darīt mums, tad rodas 

bailes, ka neviens tevi neuzņems,” Ahmads paskaidroja. “Taču šie ļaudis viņu uzņēma 

ļoti draudzīgi. Un viņi palīdzēja Hamidam izveidot attiecības ar Dievu.”  

 Hamids ar Ahmadu sazinājās vairāk nekā gadu un līdzdalīja savu garīgo 

pieredzi, kuru bija guvis adventistu draudzē.   

  

 

                 Bēgšana 

 

 Ahmads turpināja slepeni piedalīties kristiešu grupas sanāksmēs. Kādu dienu 

nozuda viens no grupas dalībniekiem. Drīz Ahmads uzzināja, ka valdība ir uzzinājusi 
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par viņa sarunām ar savu draugu un ka tagad viņam un viņa sievai draud nāves 

briesmas.  

 Lai arī Ahmada sieva bija devītajā grūtniecības mēnesī, viņš saprata, ka 

vienīgā iespēja bija bēgt. Ātri un klusi abi atstāja savas mājas un slepus aizbēga uz 

citu valsti. Tālāk viņi devās uz Austriju pie Hamida.  

 

 

     Meklējot mieru 

 

 Kad pāris ieradās Austrijā, Hamids viņus aizveda uz adventistu dievnamu. 

“Šeit jūs atradīsiet mieru,” viņš sacīja.  

 “Patiesi, te es guvu vairāk nekā mieru – es atradu mieru un mīlestību,” sacīja 

Ahmads. “Tā bija pirmā reize, kad es satiku cilvēkus, kuri vēlējās man palīdzēt un par 

to nevēlējās nekādu atlīdzību. Viņi mūs mīlēja Jēzus mīlestības dēļ. Tādu mīlestību es 

pat neesmu baudījis savā ģimenē. Savas reliģiskās pārliecības dēļ mani vecāki pret 

mani neizturējās laipni, jo viņu reliģijā Dievs nebija laipns. Taču šeit es sirdī sajutu šo 

vēstījumu - “Tu esi bēglis, kurš atradis mīlestību.”  

 Ahmads turpina līdzdalīt apkārtējiem labo vēsti un uz dievnamu jau ir atvedis 

daudzus bēgļus. 

  

Daži fakti 
 Austrijas galvaspilsēta ir Vīne. 

 Austrijas reljefs pārsvarā ir kalnains, zemes virsmas vidējais augstums virs jūras līmeņa ir 914 

metri. 

 Valsts garākā upe ir Donava. 

 Austrijas valsts valoda ir vācu valoda, tajā runā aptuveni 88% valsts iedzīvotāju. Tiek lietotas 

arī ungāru, horvātu, serbu, bosniešu, turku un poļu valodas. 

 

 

 

 

                    “Tagad jūtos drošībā” 
 

8.oktobris                                               Austrija 

Fatima 

 

 Fatimas dzīve bija vardarbības pārpilna. Viņa bija precējusies ar vīrieti, kurš 

savas reliģiskās pārliecības dēļ pret viņu izturējās cietsirdīgi. Fatimai bieži nācās ciest 

sitienus un pazemojumus. Viņa, kā jau tas nereti austrumu zemēs notiek, tika 

ieslodzīta mājā un no tās iziet varēja reti.   

 Tomēr beigu beigās finansiālu apstākļu spiests, Fatimas vīrs viņai atļāva 

strādāt skaistumkopšanas salonā, jo tur viņa atradās tikai sieviešu sabiedrībā. Lai arī 

tagad Fatimai bija pieejama cilvēku sabiedrība, viņa tomēr ieslīga dziļā depresijā un 

mēģināja labprātīgi aiziet no dzīves.  

 “Tomēr es līdz galam izdarīt to nespēju,” viņa atcerējās. “Kāds manā iekšienē 

sacīja: “Tas nav pareizi, nedari tā.” “ Fatima jutās bezpalīdzīga un savu ikdienas dzīvi 

aizvadīja monotoni, kā robots.   
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      “Kadēļ tu esi tik noskumusi?”  

 

 Kādu dienu salonā ienāca kliente vidējos gados un Fatimai laipni jautāja: “Kas 

noticis, manu meitiņ? Kādēļ tu esi tik noskumusi?”  

 Jūtot, ka šīs sievietes interese par viņu ir neviltota, Fatima sāka stāstīt par sevi. 

Pēc Fatimas stāsta noklausīšanās sieviete runāja par cerību, laipnību un mīlestību. 

Fatimas sirds sāka pukstēt straujāk, un viņa turpmāk ar nepacietību gaidīja šīs 

sievietes apmeklējumus.  

 Kādu dienu sieviete uzaicināja Fatimu pie sevis uz mājām uz pusdienām, un 

Fatimas vīrs to atļāva. Pie pusdienu galda sieviete sāka Fatimai stāstīt par Jēzu un par 

to, kā Viņš var dot mieru un cerību.  

 

 

        Slepenā sanāksme 

 

 Abas sievietes turpināja satikties un pamazām Fatima jutās aizvien drošāka.  

Kādu dienu sieviete uzaicināja Fatimu uz slepenu sanāksmi, kurā viņa varētu ar Jēzu 

iepazīties tuvāk.  

 Fatimu tas ieinteresēja, un abas sievietes devās un māju, kurā viņas jau gaidīja 

astoņi grupas dalībnieki. Viņi lasīja Bībeli, un kāds vīrs vadīja sarunas. Fatima pirmo 

reizi ieraudzīja Bībeli. Ar lielu prieku viņa to paņēma savās rokās. 

 Tā kā Fatimas gaitas stingri uzmanīja viņas vīrs, šīs sanāksmes apmeklēt 

regulāri viņa nevarēja. Tomēr tagad viņai bija Bībele.  

 Kādu dienu Fatimai atkal nācās ciest no vīra vardarbības. Kad viņa atgriezās 

no darba, viņa uzzināja, ka vīrs bija atradis Bībeli. Vīrs viņu sita bez žēlastības un 

sacīja, ka viņu nogalinās.  

 Brīnumainā kārtā Fatima izdzīvoja, taču tagad no mājas vairs iziet nevarēja. 

Beigu beigās tomēr vīrs viņai atļāva atkal strādāt. Taču tagad viņš uzraudzīja katru 

viņas soli. 

 

 

    “Es tevi nogalināšu!” 

 

 Fatima ļoti ilgojās pēc Bībeles izpētes nodarbībām un nolēma riskēt. Vīrs to 

pamanīja un sāka kliegt: “Es tevi nogalināšu! Es nogalināšu viņus visus! Viņi ir 

neticīgie!”  

 Fatima bēga uz savu vecāku mājām. Vīrs viņu atrada. Klauvējot pie durvīm, 

viņš Fatimas vecākiem paziņoja, ka viņa ir kļuvusi kristiete un ir pelnījusi nāvi. 

 “Ja es viņu nevaru nogalināt, tad jūs to varat!” kliedza saniknotais vīrs.  

 Fatimas vecāki dusmās sāka sist meitu. Fatima iebēga citā istabā un lūdza 

pasargāt viņas dzīvību. 
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            Bēgšana 

 

 Tajā naktī Fatima klusi pameta savu vecāku mājas. Līdzi viņa nepaņēma nekā, 

Fatimai bija tikai viņas dzīvība. Fatima ātri sameklēja savus kristiešu draugus, un tie 

viņai iedeva kādas nomaļas mājas adresi, kur viņa varēja paslēpties.  

 Divu nedēļu laikā, kuras Fatima pavadīja šajā mājā, mazās grupas mācītājs 

regulāri viņu apmeklēja, nesa viņai pārtiku un apģērbu. Mācītājs sacīja: “Ja tu patiesi 

vēlies būt kristiete, es varu tev palīdzēt. Taču, ja tu nevēlies iet šo jauno ceļu, tad vari 

doties atpakaļ pie savas ģimenes.”  

 “Es patiesi vēlos būt kristiete,” Fatima drosmīgi apstiprināja.  

 Tā kā Fatimai šajā valstī palikt bija bīstami, grupas biedri palīdzēja viņai 

aizbēgt uz kaimiņu valsti un pēc tam apmaksāja viņas ceļu uz Austriju.  

 Kad Fatima ierodās Austrijā, viņa sameklēja Ahmadu un viņa sievu, kuri bija 

atbēguši no tās pašas pilsētas.  

 “Mēs atradām tādu draudzi, kādu meklējām!” Ahmada sieva sacīja Fatimai.  

 Tajā sabatā Fatima kopā ar laulāto pāri ieradās dievnamā, un viņai bija 

jāpiekrīt Ahmada sievas sacītajam. “Es šeit atradu mieru, cerību un laipnību,” viņa 

sacīja. “Šie ļaudis man palīdzēja apzināties, ka es neesmu viena. Kopš esmu šajā 

draudzē, manā dzīvē ir notikuši vairāki brīnumi. Draudze par mani aizlūdz. Šī ģimene 

mani ir uzņēmusi un rūpējas kā par savu meitu. Te es jūtos drošībā.”  

   

Misijas ziņas 
 Austrijas draudžu savienībā ir 50 draudzes ar 4135 draudzes locekļiem. 

 1895. gadā L.R.Konradi Austroungārijas pilsētā Klausenburgā veica pirmās adventistu 

kristības. 

 1902. gadā SDA misjas darbu Vīnē uzsāka labi pazīstamais tēlnieks H.Kokolskijs, kuru 

gadsimtu mijā Vācijā kristīja G.Perks. 

 1909. gadā Vīnē tika ordinēts pirmais austriešu Septītās dienas adventistu darbinieks Francs 

Grūbers.  

 

 

 

            Klusais tulkojums 
 

15.oktobris                                             Austrija 

Monika 

 

 Viss sākās ar rokrakstā rakstītu tulkojumu. Monika rakstīja tik ātri, cik vien 

spēja, viņa no vācu uz angļu valodu tulkoja sava tēva, draudzes vecākā, svētrunas. Tā 

viņa nodrošināja klusu tulkojumu piecām medmāsām no Filipīnām, kuras sēdēja 

jaunajai sievietei visapkārt un bija viņai ļoti pateicīgas. 

 Pagājušā gadsimta septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados Austrijā bija 

jūtams ārstniecības iestāžu darbinieku trūkums, un Filipīnu un Austrijas valdības 

vienojās par Filipīnu medmāsu darbu Austrijā.  

 Marieta bija viena no medmāsām, kura tika norīkota darbā Vīnē. Pirms viņa 

atstāja Filipīnas, viņas tēvs sacīja, ka Vīnē ir jābūt adventistu draudzei. Un sabata rītā 

viņa ar citu medmāsu, kura arī bija adventiste, saposās un devās adventistu dievnama 

meklējumos. 
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        Meklējot dievnamu 

 

 “Mēs atradām dievnamu, taču tajā neviena nebija,” atcerējās Marieta. “Katru 

sabatu mēs meklējām draudzi. Bijām noskumušas, jo mums neveicās.”  

 Tā pagāja gads. Marieta vīlusies rakstīja savam tēvam: “Mēs šeit nevaram 

atrast nevienu adventistu draudzi!”  

 Tajā laikā interneta vēl nebija, un Marietas tēvs rakstīja vēstuli Filipīnu misijas 

darba vadītājiem, kuri sazinājās ar Austrijas ūnijas ofisu Vīnē. Jau nākošajā sabatā 

Marieta ar savu draudzeni ieradās dievnamā un tika laipni sagaidītas.  

 

 

          Straujā izaugsme 

 

 Pēc vairākiem mēnešiem medmāsas tika iepazīstinātas ar Moniku un viņas 

vecākiem un sāka apmeklēt draudzi, kurā Monika veica tulka pienākumus. Laika gaitā 

Vīnē ieradās aizvien vairāk filipīniešu, kā arī citi angliski runākoši cilvēki no Āzijas 

un Āfrikas valstīm. Šo iebraucēju lielākā daļa šeit ieradās strādāt vai mācīties, un viņi 

šeit meklēja arī draudzes.  

 Sabatskolas grupa Vīnes draudzē, kuru apmeklēja angļu valodu pārvaldošie, 

sāka strauji augt un drīz vien Monikas ar roku rakstītie tulkojumi vairs nespēja 

apmierināt pieaugošās vajadzības.  

 1987. gadā, lai atvieglotu augošās draudzes darbu, tika nolemts  izveidot jaunu 

draudzi. Un tā vāciski runājošo draudze pārcēlās uz citu vietu, bet internacionālā 

draudze palika iepriekšējā dievnamā.  

  

 

        Internacionālā draudze 

 

 Internacionālā Septītās dienas adventistu draudze Vīnē, Austrijā, tika dibināta 

1987. gada ceturtajā kvartālā. Tajā bija 19 ticīgie. Pēc dažiem mēnešiem to skaits 

palielinājās līdz pat 40, neskaitot daudzos viesus. Draudze ātri vien kļuva populāra. 

Tā bija vieta, kurā ļaudis, kuri bija ieradušies Vīnē, varēja baudīt siltu uzņemšanu, 

sadraudzību un garīgu pilnveidošanos. 

 Patreiz draudzē ir 153 ticīgie un aptuveni tikpat viesu. Dievnams ir kļuvis 

parāk mazs. Katru sabatu tas ir pārpildīts ar ļaudīm no visas pasaules, viņi slavē 

Kungu, dzied dziesmas, piedalās sabatskolas nodarbībās, dievkalpojumos un 

sadraudzības pasākumos. Tas viss īpaši piesaista Vīnes dažādu mācību iestāžu 

studentus.  

 “Lielākā ārzemnieku daļa, kuri ierodas Vīnē, izjūt savas mājvietas trūkumu,” 

sacīja draudzes mācītājs Felikss Metonouss. “Arī tad, ja viņi nav kristieši, viņi ir 

priecīgi, ka var ierasties vietā, kur vismaz runā viņiem saprotamā valodā un kur 

iespējams saņemt pārtiku. Šeit viņi izjūt apkārtējo draudzīgumu un jūtas komfortabli.”  
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         Saglabāt un pieaugt 

 

 Bieži vien adventisti, kuri savās mājās dievkalpojumos ir piedalījušies 

regulāri, svešā valstī, kurā viņiem nav ne ģimenes, ne arī garīgo brāļu un māsu, jūtas 

nedroši. “Es pat uzdrošinātos sacīt, ka mēs varam šos ļaudis saglabāt draudzē,” 

piebilda mācītājs.  

 Ārzemniekiem tagad nav jāstaigā pa ielām un jāmeklē Septītās dienas 

adventistu dievnams. “Kopš es pirms 7 gadiem izveidoju mūsu draudzes mājas lapu,” 

sacīja mācītājs Felikss Metonouss, “nepaiet ne nedēļa, kuras laikā es nesaņemtu e-

pasta sūtījumus.”  

 Nesen Monika apmeklēja savu “mātes draudzi” un tur redzētais viņu 

iepriecināja. Aceroties savu pirmo dievkalpojumu pirms vairāk nekā 30 gadiem, viņa 

sacīja: “Visvairāk atmiņā man ir palicis tas, ka mēs lielajā telpā bijām maza cilvēku 

grupiņa. Taču tagad tā ir pārpildīta! Es varu vienīgi pateikties Kungam – nekad 

nevarēju iedomāties, ka draudze tā izaugs!”  

 

Daži fakti 
 Viens no raksturīgākajiem austriešu ēdieniem ir “Vīnes šnicele”, kā arī saldais ēdiens – 

strūdele, kas pildīta ar āboliem.  

 Pirmā sieviete, kura 1905. gadā ieguva Nobela prēmiju, bija Austroungārijas baronese Berta 

fon Zutnere. 

 Vīnes Cetrālajā kapsētā ir vairāk nekā 2,5 miljoni apbedījumu. Šeit atdusas tādas slavenības 

kā Bēthovens, Brāmss, Gluks, Šūberts, Šoenbergs un Štrauss. 

 Automašīnu ražošanas kompānijas “Porshe” dibinātājs Ferdinands Porše ir dzimis 

Matersdorfā, Austrijā, 1875. gadā.  

 

 

 

         Vieta, kuru saukt par mājām 
 

22.oktobris                                             Austrija 

Juhina 

 

 Kad Juhina atstāja savas mājas, lai uzsāktu klavierspēles studijas 

pasaulslavenā konservatorijā Vīnē, Austrijā, viņas māte deva svarīgu padomu – atrodi 

savas garīgās mājas.  

 Juhina ar savu māti desmit gadus apmeklēja kādu evaņģēlisko draudzi Ķīnā. 

Kādu dienu, kad Juhinas māte lasīja Bībeli, viņa atklāja, ka Dieva svētā diena ir 

nedēļas septītā diena. Viņa pastāstīja par to meitai, un tas viņai bija pārsteigums.  

 “Es nekad agrāk to nebiju ievērojusi,” viņa atcerējās. Juhina nolēma par šo 

jautājumu lūgt Dievu: “Lūdzu, Dievs, pasaki man - tā ir vai nav patiesība.”  

 Drīz pēc tam Juhina atrada Septītās dienas adventistu draudzi un izlēma to 

apmeklēt. Vēlāk, kad viņa tikās ar šīs draudzes mācītāju, viņai bija daudz jautājumu 

par sabatu un adventes vēsti. Un mācītājs pacietīgi atbildēja uz visiem Juhinas 

jautājumiem citātiem no Bībeles.  

 Tomēr Juhina nebija pilnīgi pārliecināta. “Iespējams, ka tā ir patiesība,” viņa 

nodomāja, tomēr izdarīt savu izvēli viņa nevēlējās. Tajā laikā viņa pārtikā lietoja 

cūkas gaļu un no tās atteikties nevēlējās. Tomēr, ieradusies Vīnē, Juhina sameklēja 

Internacionālo Septītās dienas adventistu draudzi un sazinājās ar mācītāju Fēliksu.  
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 “Kad es Juhinu sagaidīju pie metro stacijas un aizvedu uz dievnamu,” mācītājs 

atcerējās, “bija skaidri redzams, ka viņai te patīk.”  

 

 

     Iegūt mieru 

 

 “Tas patiesi bija labi,” Juhina atcerējās. “Es adventistu ticību visā pilnībā  

neizpratu, tādēļ nācu viņus paklausīties. Apmeklēju piektdienas vakara un sabata 

dievkalpojumus.”  

 Pēc vairākām nedēļām Juhina šajā draudzē jutās kā savās mājās. “Te ir tik 

draudzīga atmosfēra. Šeit es beidzot jūtu mieru un jūtos lieliski,” viņa sacīja. “Kad 

sabatos dzirdu Dieva vārdus, jūtos tik labi!”  

 Juhina turpināja iepazīt Bībeli un adventes vēsti. “Dzirdētās svētrunas mani 

patiesi uzrunāja. Tā man bija brīnišķa pieredze. Dievs man deva spēku atteikties no 

daudzām lietām, piemēram, no cūkas gaļas ēšanas, no iepirkšanās sestdienās. Tagad 

es to visu saprotu un ievēroju.”  

 Pagājušā gada maijā Juhina tika kristīta Septītās dienas adventistu draudzē, un 

viņa dedzīgi vēlas atgriezties savā dzimtajā valstī un apkārtējiem līdzdalīt šeit Vīnē 

uzzināto. Laikā, kuru Juhina pavadīja Austrijā, viņas ģimene pārcēlās no Ķīnas 

ziemeļiem uz valsts dienvidu daļu, kurā adventistu draudžu nav. Kad Juhina 

atgriezīsies mājās, viņa gatavojas Bībeles patiesības līdzdalīt savai ģimenei un 

kaimiņiem un izveidot savās mājās adventistu mājas grupu. “Viņiem ir jāuzzina par 

adventistiem un par to, ko es pie viņiem iemācījos. Dievs man ir atklājis patiesību, un 

tagad es to varu nodot tālāk.”  

 

 

                Ārzemju studenti 

 

 Juhina ir viena no studentēm, kura ir atradusi ceļu uz Vīnes Internacionālo 

Septītās dienas adventistu draudzi. Arī Abigaila no Meksikas, kura Vīnes Mūzikas un 

mākslas universitātē studē klasisko dziedāšanu, apmeklē šo draudzi. 

 “Kad es sāku šeit nākt, es jutos patiesi gaidīta un varēju ar pārējiem labi 

saprasties,” sacīja Abigaila. “Mēs šeit visi bijām ārzemnieki, un mūs vienoja līdzīgas 

problēmas. Ļaudis šeit ir draudzīgi, laipni, un viņi rūpējas par mums. Tā ir kā ģimene 

– Kristus ģimene.”  

 Arī Lorenzo nāk no Meksikas, viņš Vīnes universitātē studē fiziku. Viņš ar 

prieku katru nedēļu apmeklē dievkalpojumus un saka, ka viņu saista ne tikai iknedēļas 

sadraudzības pasākumi pie klātiem galdiem, bet arī garīgā barība, kuru viņš šeit 

saņem. “Svētrunas, sabatskolas nodarbības – tas viss man dod spēku. Es šeit atnācu 

viens, taču tagad es vairs neesmu vientuļš,” sacīja Lorenzo.  

 Jū, kurš jau ir saņēmis doktora grādu, studē farmakoloģiju Vīnes universitātē. 

Viņš šeit ieradis no Ganas. “Es esmu pētnieks, un man patīk salīdzināt. Es meklēju 

draudzi, kura man šķistu piemērota. Un kā mājās es jūtos tieši šajā draudzē,” viņš 

sacīja. “Satiku arī citus cilvēkus no Ganas, jo, kad viņiem reizēm pietrūkst pārtika, 

viņi palīdzību var saņemt šeit. Te jūtamies kā ģimenē, visi ir smaidīgi.”  
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          Augošā ģimene 

 

 Gadu gaitā internacionālā draudze ir ievērojami pieaugusi, un tagad tai ir 

nepieciešams jauns dievnams. Daļa no šī ceturkšņa Trīspadsmitā sabata ziedojumiem 

palīdzēs šai draudzei tikt pie lielākas ēkas, kura atrastos tuvāk pilsētas centram.  

 “Ēka, kurā pulcējamies patreiz, ir neliela. Tomēr tai ir bijusi liela nozīme 

daudzu cilvēku dzīvēs,” sacīja Abigaila. “Šeit daudz dažādos veidos ir aizskartas 

neskaitāmu cilvēku sirdis, un šī ietekme izplatās tālāk. Tādēļ mums ir nepieciešams 

jauns dievnams. Mums vajadzētu lielāku dievnamu, tam vajadzētu atrasties tuvāk 

pilsētas centram, lai šeit varētu ierasties vēl vairāk ļaužu. Mums šī palīdzība ir 

nepieciešama.”  

 Paldies jums par dāsnajiem Trīspadsmitā sabata ziedojumiem. 

  

Misijas ziņas 
 60% no Austrijas iedzīvotājiem ir katoļi, 6% - Austrumu Ortodoksālās baznīcas sekotāji, 6% - 

musulmaņi, 4% - protestanti, bet pārējie 24% ir vai nu citu draudžu locekļi vai arī neticīgie.  

 Misionārs M.B.Čehovskis, kurš līdzekļus misijas darbam gādāja pats, bija pirmais adventists, 

kurš evaņģēliju nesa Austrijā. Līdz tam pirmais oficiālais misijas darbinieks, kurš tika sūtīts uz 

Eiropu 1874. gadā, ir J.N.Endrjūss. Čehovskis mira Austrijā 1876. gadā un ir apbedīts Vīnē.  

 Bogenhofenas seminārs un Bogenhofenas Senioru augstskola atrodas Sanktpeteramhartā, 

Austrijā.  

  

 

 

 

                 Līdzās bebriem 
 

29.oktobris                                             Austrija 

Juhina 

 

 Ferdinandam lielākā daļas dzīves aizritēja normālos apstākļos Vīnē, Austrijā. 

Taču, kad viņa bizness cieta neveiksmi, Ferdinands izlēma aiziet no sabiedrības un 

dzīvot uz ielas. 

 Viņš paņēma guļammaisu, atstāja savas mājas un apmetās kādā piemērotā 

vietā pie Donavas, upes, kura plūst cauri Vīnes centram. Šeit, zāļainā krastā, viņš sāka 

dzīvot līdzās bebriem. Starp viņiem nodibinājās draudzīgas attiecības. Tomēr kādu 

nakti Ferdinands izdzirdēja, ka bebrs pavisam tuvu grauž koku. “Es ieraudzīju, ka 

bebrs grauž koku, zem kura es atrados,” atcerējās Ferdinands. Bebrs turpināja iesākto, 

bet Ferdinands lūdza viņu: “Šis koks ir pēdējā lieta, kas man pieder. Lūdzu ņem kādu 

citu koku.” Un bebrs paklausīja.  

 Pēc vairākām nedēļām, kad ieradās krastmalas apsaimniekotāji un vēlējās 

bebru noķert, Ferdinands atmaksāja bebram par viņa laipnību. “Es raudzījos, lai bebrs 

vienmēr atrastos otrā krastā un tad viņu aizsniegt nevarēja!”, Ferdinands sacīja ar 

smaidu sejā.  

 Ferdinands savu dienu uzsāka ar mazgāšanos aukstā ūdenī, kuru dabūja 

netālajā akā. Tad viņš devās uz tuvāko patversmi un tur saņēma bezmaksas kafijas 

tasi. Pēc tam gāja uz bibliotēku un tajā lasot pavadīja visu dienu. Vakarā viņš gāja uz 

citu patversmi un tur baudīja pusdienas, kuras izsniedza par velti. Pēc tam viņš gāja 

atpakaļ uz savu vietu pie Donavas un devās gulēt. Tā ritēja Ferdinanda ikdiena. 
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 Ferdinands sacīja, ka bezpajumtnieki ir ļoti sabiedriski, un viņu vidū ātri 

izplatās ziņas par iespējām bez maksas saņemt pārtiku un apģērbu. Tā Ferdinands 

iepazinās ar Septītās dienas adventistiem. Viņš dzirdēja, ka labāko apģērbu varot 

dabūt Vīnes ADRA centrā. 

 Ieradies šajā centrā, Ferdinands tur saņēma ne tikai labu apģērbu, bet arī siltas 

pusdienas. Viņš satika arī adventistu mācītāju Ēvaldu.  

 “Ja jums ir nepieciešama palīdzība,” Ēvalds sacīja, “es esmu šeit. Taču jums 

tas ir jāizlemj.” Ferdinands augsti novērtēja to, ka mācītājs viņam neko necentās 

uzspiest. Ferdinands turpināja apmeklēt ADRA centru un drīz vien abu vīru starpā 

izveidojās labas attiecības.  

 Nākošo sešu gadu laikā Ferdinands un Ēvalds bieži diskutēja par dzīvi, reliģiju 

un Dievu. Pamazām Ferdinanda domāšana sāka mainīties un līdz ar  to arī viņa dzīve. 

Viņš sāka izrādīt interesi par integrēšanos sabiedrībā un apzināties savu vajadzību pēc 

Dieva. 

 Kādu dienu 2014. gadā mācītājs Ēvalds jautāja: „Ferdinand, ko mēs šeit varētu 

darīt bezpajumtnieku labā?” Ferdinands bija laimīgs, ka mācītājs vēlējās uzzināt viņa 

viedokli un sāka nopietni šo lietu pārdomāt. „Tas man prasīja trīs mēnešus,” viņš 

atcerējās. „Projekta realizāciju mēs sākām septembrī.” 

 Mācītājs aprunājās ar Marselu Vāgneru, ADRA Austrija nodaļas direktoru, par 

Ferdinandu. Ēvalds pastāstīja par pārmaiņām, kuras ir notikušas Ferdinanda dzīvē un 

par viņa līdera dotībām. Marsels tikās ar Ferdinandu un šī saruna viņu pozitīvi 

iespaidoja. „Pēc mūsu pirmās sarunas es sapratu, ka viņam ir skaidra vīzija par 

ietekmes centra izveidošanu. Mēs Ferdinandu iedrošinājām uzsākt šo viņa projektu un 

devām viņam telpu. Tagad viņš ir algots ADRA darbinieks – projektu vadītājs,” viņš 

sacīja. 

 Ferdinanda projektā ir ietverti divi aspekti. Viņš paskaidroja: „Mēs svētdienās 

bezpajumtniekiem piedāvājam brokastis. Tas dod mums iespēju viņus uzaicināt uz 

Bībeles studijām, kuru sākām rīkot sestdienas pēcpusdienās.” 

 Pateicoties Ferdinanda vadībai ietekmes centrs attīstījās ārkārtīgi strauji. Jau 

pēc dažiem mēnešiem centrs sāka paplašināt savu kalpošanas darbu bezpajumtnieku, 

bēgļu un citu vajadzībās nonākušu cilvēku labā. Papildus svētdienas brokastīm un 

sabata Bībeles nodarbībām tika sagādātas arī siltas pusdienas otrdienās un 

ceturtdienās. Apģērbi vīriešiem tika dalīti otrdienās, bet sievietēm un bērniem – 

trešdienās.  

 „Viņš pret šiem ļaudīm izturējās ar cieņu, un tas viņiem palīdzēja nostāties uz 

savām kājām,” paskaidroja Marsels. „Viņš pats bija dzīvojis uz ielas un viņu 

vajadzības zināja ļoti labi. Tā kā Ferdinands pret šiem cilvēkiem izturējās labi, viņiem 

šeit patika, un mums nebija nekādu problēmu. Šeit neviens nestrīdējās un neķīvējās – 

šeit valdīja pavisam cita atmosfēra, nekā dažos citos šāda veida centros.” 

 Ferdinands regulāri apmeklē vienu noVīnes adventistu draudzēm. Viņš arī 

vada 65 brīvprātīgos, kuri palīdz ietekmes centra darbībā.  

 „Otrs mūsu darbības veids ir mūsu draudzes locekļus centra darbībā iesaistīt 

kā brīvprātīgos palīgus”, sacīja Ferdinands. „Draudzes locekļi ņem līdzi savus 

draugus neadventistus, un viņi darbojas plecu pie pleca.” 

 „Pirms Ferdinanda ierašanās pie mums nāca draudžu izveidotas komandas un 

realizēja savus projektus, taču tagad viņi strādā kopā ar cilvēkiem, kuri nav draudzes 

locekļi,” Marsels piebilda. „Viņš aicina mācītājus strādāt arī ārpus draudzes ģimenes.”  
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Daži fakti 
 Gregors Mendels bija austriešu mūks, kurš kļuva slavens ar saviem eksperimentiem 

dārzniecībā. Viņa eksperimenti lika pamatus ģenētikai, un viņš tiek saukts par „modernās 

ģenētikas tēvu.” 

 Austrijas  populārākais sporta veids vairāk nekā 100 gadu garumā ir kalnu slēpošana. 

 Līdz pat 2016. gadam Austrijai ir 21 Nobela prēmijas laureāts, tajā skaitā septiņi fizioloģijā un 

medicīnā, seši – ķīmijā, trīs – fizikā, trīs – cīņā par mieru, pa vienam ekonomikā un literatūrā.  

 

 

 

    Daļa no lielā plāna 
 

5.novembris                                             Sicīlija 

Kenans 

 

 Ortajā gadsimtā pirms Kristus dzimšanas Sicīlijā piedzima Arhimēds. Šis 

senās Grieķijas matemātiķis, fiziķis, inženieris, izgudrotājs un astronoms tiek 

uzskatīts par vienu no visu laiku lielākajiem matemātiķiem.  

 Pēc daudziem gadsimtiem kāds cits jauns sicīlietis iemīlēja matemātiku un 

inženierzinātnes un arī cerēja kļūt astronoms.  

 “Kopš es biju mazs zēns,” sacīja Kenans, Katānijas universitātes fizikas 

students, “mani interesēja viss, kas bija saistīts ar zinātni. Lasīju daudz grāmatas, tajā 

skaitā arī Bībeli. Man īpaši iepatikās pants, kurš atrodams 1.Moz.15:5 - “Palūkojies 

debesīs un skaiti zvaigznes! Vai vari tās saskaitīt?”  

 “Man visvairāk patika zvaigznes,” viņš atzinās, “jo tās atklāj Dieva, kurš 

radījis neaptveramas lietas, neizmērojamo varu. Fantastiski ir salīdzināt mūsu 

niecīgumu salīdzinājumā ar lielo universu.” 

 Katānijas universitāte, kurā studē Kenans, tika dibināta 1434. gadā, un tā ir 

vecākā Sicīlijas universitāte. Ar šo universitāti ir saistīti vairāku slavenu zinātnieku 

vārdi. 

 Šodien, kad daudzi uzskata, ka zinātne un Bībele ir nesavienojami jēdzieni, 

Kenans cer “atklāt ko jaunu astronomijā, ko jaunu, kas attiektos uz radīšanu un Bībeli. 

Dieva gudrību Bībelē var redzēt visās lietās.” 

 Kenas nekaunas līdzdalīt savu ticību arī universitātē.  

 Tā kā Kenans ir spējīgs matemātikā, viņš tika izvirzīts Itālijas matemātikas 

olimpiādei, tās bija daudzpakāpju sacensības augstkolu studentiem. Sacensībās bija 

jārisina sarežģītas problēmas albebrā, kombinatorikā, ģeometrijā un skaitļu teorijā. 

 Kenans vietējās sacensībās uzrādīja labāko rezultātu, un tas deva iespēju 

startēt  visas Sicīlijas, Itālijas autonomā apgabala, olimpiādē. Arī tur viņš guva uzvaru 

un ieguva tiesības piedalīties valsts mēroga sacensībās. Tad Kenans uzzināja, ka šīs 

sacensības notiks sestdienā.  

 Būdams uzticīgs Septītās dienas adventists, Kenans šajās sacensībās nolēma 

nepiedalīties. Viņš lūdza Dievu, un pēc tam nolēma griezties pie olimpiādes 

vadītājiem. Kenans viņiem izskaidroja radušos situāciju un lūdza mainīt viņa 

pārbaudījumu dienu. Tas bija pirmais gadījums olimpiāžu vēsturē, kad tika iesniegts 

šāds lūgums.  

 Pēc neilga laika Kenanu gaidīja pārsteigums – viņš tika uzaicināts pie 

starptautisko olimpiāžu vadītājiem, no kuriem lielākā daļa bija universitāšu profesori 
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no visas pasaules. Viņi izjautāja Kenanu par viņa ticību. Kenans sacīja, ka viņš ir 

Septītās dienas adventists. 

 “Kādēļ jūs ievērojat sabatu?” viņi vēlējās noskaidrot. Kenans paskaidroja, ka 

sabats sakņojas radīšanā, jo “septītajā dienā Viņš mitējās no visa sava darba, ko bija 

darījis radīdams .... un septīto dienu Dievs svētīja un darīja svētu ... “, 1.Moz.2:2,3.  

 Profesori, protams, jautāja: “Kādēļ jūs ticat radīšanai?” Viņiem bija grūti 

saprast to, ka gudrs jaunietis var ticēt lietām, kuras viņi uzskatīja par mītiem. 

 Kenans atbildēja, ka reliģija nebūt neizslēdz zinātni un ka ir vēl daudz mums 

nezināmu lietu. Viņš sacīja, ka dabā ir daudz pierādījumu tam, ka tā ir gudri veidota, 

ka visu sakārtojis ir Radītājs un ka mēs šajā pasaulē nevarējām ienākt no haosa. 

Kenans teica, ka mēs visi esam daļa no lielā Dieva plāna. 

 Olimpiāžu vadītāji bija šokēti. Neko tādu viņi no dalībnieka nekad nebija 

dzirdējuši. Viņi izlēma mainīt sacensību dienu no sestdienas uz piektdienu. Kenans 

bija iepriecināts. Viņš visas valsts mērogā ieņēma sesto vietu un nopelnīja 

universitātes stipendiju.  

 Tagad Kenans studē Katānijas universitātē, un viņš turpina savu ticību 

līdzdalīt apkārtējiem. Nesen viņš ar profesoriem pārrunāja jautājumu par gravitācijas 

viļņiem, kuri tika atklāti 2016. gada sākumā. Kad saduras divi melnie caurumi un tad 

apvienojas vienā, atbrīvojas enerģija gravitācijas viļņu veidā. Šī apvienošanās izveido 

vienu milzīgu, rotējošu melno caurumu, kura masa ir 21 reižu lielāka kā saulei.  

 “Tas nav kaut kas tāds, kas var rasties no haosa,” Kenans paskaidroja, “to 

radījis apbrīnojams prāts, Radītājs.”  

 “Daži pasniedzēji piekrīt manis sacītajam un par to ieinteresējas, un tad es 

varu viņiem līdzdalīt savu ticību,” sacīja Kenans. “Citi tikai atjoko, taču tas ir tikai 

sākums. Vismaz mūsu starpā sāk veidoties attiecības.”  

 

Daži fakti 
 Sicīlija ir lielākā Itālijas sala, kuru no kontinenta atdala Mesīnas šaurums un ieskauj Jonijas, 

Tirēnu un Vidusjūra. 

 Vecākā Eiropas universitāte, kura vēl joprojām darbojas, ir Boloņas universitāte, kura ir 

dibināta 1088. gadā. Trīsdesmit citas Itālijas universitātes ir vairāk nekā 500 gadus vecas.  

 Mehāniskais pulkstenis, barometrs, termometrs, brilles – visi šie izgudrojumi ir nākuši no 

Itālijas.  

 

 

 

     Darba pilnas rokas 
 

12.novembris                                             Sicīlija 

Giorgio 

 

 Giorgio Bellam bija sapnis – visus spēkus veltīt draudzes darbā sabiedrības 

labā. Viņš ir ļoti aktīvs Ragusas (Sicīlja) adventistu draudzes loceklis. Viņš vada 

“Ceļa meklētāju” nodarbības un kalpo arī kā šī kluba darbības koordinators visā 

apgabalā. Viņam pieder savs bizness un vienu nosava uzņēmuma lielajām telpām viņš 

atvēlējis, lai tajā ļaudis, kuriem tas ir visvairāk nepieciešams, varētu apgūt dažādas 

prasmes.  
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 Giorgio arī darbojas kā ADRA nodaļas brīvprātīgais vadītājs Ragusā. Viņš 

kopīgi ar savu kolēģi Karmelu Kaskoni vēlas paplašināt adventistu kalpošanas darbu 

sabiedrības vajadzībām.  

 Kad pirms vairākiem gadiem Ragusā sākās ADRA darbība, galvenais 

uzdevums bija vajadzībās nonākušos apgādāt ar pārtiku un apģērbu. Vēlāk 

brīvprātīgie paplašināja savu darbības lauku līdz pat tādiem pasākumiem kā itāļu 

valodas mācīšanu iebraucējiem, atbalsta programmas realizācija ārzemju 

ieslodzītajiem un ļaudīm ar garīgās veselības problēmām.  

 

  

    Strādājot plecu pie pleca 

 

 Pēc kāda laika brīvprātīgie palīgi saprata, ka vieni paši viņi šo darbu sekmīgi 

veikt nevarēs. “Mēs vēlējāmies paplašināt darbu sabiedrības vajadzību 

nodrošināšanā,” sacīja Giorgio. “Taču mums bija nepieciešams šajā darbā iesaistīt 

pilsētas valdi un citus ārpusdraudzes cilvēkus.”  

 Giorgio un Karmela nolēma tikties ar Ragusas pašvaldību un lūgt padomnieku 

palīdzību. Iesākumā viņi svārstījās, jo neko nezināja par Septītās dienas adventistu 

draudzi. Tomēr, laikam ejot, padomnieki vēroja ADRA brīvprātīgo darbinieku 

veikumu, un viņu uzticība draudzei vairojās. 

 Draudzes darbības vērtējums auga tik strauji, ka 2014. gadā projekts “Pārtikas 

krātuvju izveidošana”, kurš paredzēja palīdzību trūkumā nonākušajām Ragusas 

ģimenēm, visā pilnībā tika uzticēts ADRA Ragusas nodaļai. Projekts paredzēja 

pārtikas iepirkšanu, uzglabāšanu un izdalīšanu ģimenēm, kuras par trūcīgām atzina 

vietējās pašvaldības sociālais dienests. 

 Pārtikas izdalīšanas centrs atrodas daudzdzīvokļu nama pirmajā stāvā, kur 

atrodas Ragusas adventistu draudzes dievnams. 

 “Mēs esam izveidojuši kontaktus gan ar vietējiem iedzīvotājiem, gan arī ar 

citām iestādēm, kuras rūpējas par ļaužu sociālo labklājību. Tomēr šā darba centrā 

atrodamies mēs, jo tiesības izplatīt pārtiku ir piešķirtas vienīgi organizācijai ADRA. 

Viņš piebilda, ka tas adventistu draudzei ir liels pagodinājums, jo līdz šim Sicīlijā 

šādas tiesības valdība bija piešķīrusi Romas katoļu baznīcai. 

 “Mēs aicinām visas organizācijas, tajā skaitā Romas katoļu baznīcu, nākt uz 

sanāksmēm mūsu dievnamā. Mūsu starpā izveidojusies uzticība, tagad visi var redzēt, 

ka mēs esam pavisam parasti cilvēki,” Giorgio sacīja ar smaidu sejā. “Mēs arī 

mēģinām strādāt kopā ar brīvprātīgajiem, kuri nav adventisti. Cenšamies viņus vienu 

pēc otra iesaistīt mūsu komandā. Mums ir jābūt pazemīgiem un profesionāliem.  

 

 

            Pārmaiņas dzīvēs 

 

 Džozefs ir viens no tiem, kuru dzīvēs pārmaiņas ir ienesuši Ragusas adventisti. 

Kādu laiku viņš bija bezdarbnieks un nolēma griezties pēc palīdzības pie pašvaldības. 

 “Biju satriekts,” sacīja Džozefs. “Kad cilvēks nonāk šādā situācijā, viņam nav 

viegli arī griezties pēc palīdzības.” 

 Pašvaldības sociālais darbinieks nosūtīja viņu uz adventistu dievnamu, un šeit 

viņš saņēma lielāku palīdzību, nekā bija gaidījis.  
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 “Šie cilvēki patiesi ir fantastiski,” viņš sacīja. “Viņi man ir ļoti daudz 

palīdzējuši. Viņi ieinteresējās par manu stāvokli un mīlēja mani tādu, kāds es esmu.”  

 Pēc tam, kad Džozefs vairāk nekā gadu bija saņēmis palīdzību no centra, viņš 

nolēma, ka viņš vēlas darīt ko vairāk, nekā tikai saņemt. Viņš vērsās pie Giorgio un 

sacīja, ka vēloties pievienoties ADRA brīprātīgajiem palīgiem un palīdzēt citiem nākt 

šurp, jo labi zinot tās grūtības, kas šiem ļaudīm jāpārdzīvo. Giorgio piekrita un tagad 

jau gandrīz veselu gadu Džozefs kalpo kā ADRA brīvprātīgais darbinieks.  

 “No tās reizes, kad es šeit ierados pirmo reizi, mana dzīve ir patiesi 

izmainījusies,” sacīja Džozefs. “Tā mainījās tādēļ, ka tā vietā, lai domātu tikai par 

savām vajadzībām, es uzklausu un domāju arī par citu problēmām. Un citu cilvēku 

uzklausīšana palīdz labāk saprasties ar manu sievu un bērniem. Pasauli izmainīt es 

nespēju, tomēr es varu palīdzēt citiem mazās lietās. Esmu laimīgs, ka to esmu 

iemācījies no Giorgio.”  

 

 

             Par maz vietas 

 

 Daudzi cilvēki, kuri ir iepazinušies ar Giorgio, vēlas tuvāk iepazīties ar viņa 

draudzi. Telpas, kurās pulcējas Ragusas adventisti, ir pārāk mazas, lai spētu uzņemt 

visus, kuri to vēlas. Tādēļ daļa no šī ceturkšņa Trīspadsmitā sabata ziedojumiem 

palīdzēs uzcelt tik ļoti nepieciešamo Septītās dienas adventistu dievnamu Ragusā.  

 

Misijas ziņas 
 Itālija bija pirmā Eiropas valsts, kurā tika sludinātas adventistu doktrīnas. M.B.Čehovskis, 

bijušais katoļu priesteris no Polijas, kurš 1857. gadā tika kristīts ASV, 1864. gadā pēc paša 

iniciatīvas devās uz Itāliju kā misijas darbinieks.  

 Sicīlijā, Itālijas autonomajā apgabalā, misijas darbs iesākās 1916. gadā, kad no ASV atgriezās 

māsas M. un D.Infranko 

 1920. gada septembrī Sicīlijā ieradās R.Kalderone un kristīja 6 cilvēkus.  

 1921. gada maijā Montevago tika izveidota pirmā draudze Sicīlijā.  

 

 

 

    Šamaņa dēls 
 

19.novembris                                             Sicīlija 

Muji un Giorgio 

 

 Muji uzauga tālu no Itālijas Rietumāfrikas valstī Nigērijā. Viņš bija cēlies no 

senas šamaņu dzimtas. Viņa vectēvs bija šamanis, vēlāk šo nodarbošanos pārņēma 

tēvs un Muji bija nākošais, kuram bija jākļūst par viņa ciemata šamani.  

 Šamaņi ir cilvēki, kuri savās dzīvesvietās bauda lielu varu. Tika uzskatīts, ka 

viņam ir īpašas spējas sazināties ar garu pasauli un mirušajiem. Šamanis bieži centās 

panākt cilvēku dziedināšanu, aizsardzību pret dēmoniem vai arī lāsta uzlikšanu. 

 Lai arī Muji bija iespēja iegūt šo varu, sekot tēva pēdās viņš nevēlējās. Muji 

tēvs dzīvoja poligāmu dzīvesveidu - viņam bija trīs sievas. Kad tēvs apņēma trešo 

sievu, Muji māte – pirmā sieva, aizgāja no mājām, un Muji viņu neredzēja vairāk 

nekā 11 gadus.  
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 Tā kā mājās Muji nesaņēma pienācīgu mīlestību, viņš devās projām no mājām 

un dzīvoju huligānisku dzīvi. Tādēļ viņu bieži piemeklēja dažādas nepatikšanas. Kādu 

nakti pie Muji pienāca kristiešu mācītājs. 

 „Ko tu šeit dari naktī?”, viņš jautāja. Muji mācītāja balsī saklausīja patiesas 

rūpes, un tādēļ viņš atklāti izstāstīja visu par sevi. 

 Mācītājs vēlējās palīdzēt jaunajam cilvēkam un norādīt viņam labāku ceļu. 

Viņš Muji pastāstīja par Jēzu un uzaicināja uz savu dievnamu. Muji pieņēma šo 

ielūgumu un dievnamu sāka apmeklēt regulāri. Viņš pat kļuva kora dalībnieks. Pēc 

neilga laika viņš pieņēma Kristu k;a savu Glābēju.  

 Lai arī Muji tēvs bija priecīgs par to, ka dēls vairs nedzīvoja kā huligāns, 

tomēr viņam nebūt nepatika tas, Muji bija kļuvis kristietis. „Tas bija kā dzīvošana 

divās pasaulēs,” Muji sacīja, jo viņam kā kristietim nācās dzīvot šamaņa mājās.  

 Drīz vien Muji apprecējās ar jaunu sievieti vārdā Giorija. Lai arī Muji vairs 

nedzīvoja tēva mājās, viņš tomēr savas kristīgās pārliecības dēļ izjuta spiedienu. Viņu 

mudināja atstāt kristietību un, sekojot ģimenes tradīcijai, kļūt par šamani. Tomēr Muji 

no savas ticības neatkāpās.  

 Drīz vien Muji tēvs nomira. Muji ar savu sievu pārcēlās uz Lībiju, kur Nuji 

strādāja celtniecībā un mēbeļu izgatavošanā. Šeit Muji sadraudzējās ar diviem Lībijas 

pilsoņiem. Viņi palīdzēja Muji un Giorijai, kuri gaidīja sava pirmā bērna dzimšanu, 

aizbraukt uz Itāliju. 

 Laulātie ieradās Sicīlijas pilsētā ar nosaukumu Ragusa. Neilgi pēc ierašanās 

Itālijā piedzima viņu dēls Džozefs. Muji spēja dabūt darbu mēbeļu fabrikā un vairākus 

gadus ģimenei klājās labi. Taču tad vairāki darbinieki tika atlaisti, to skaitā arī Muji. 

Tagad ģimenei sākās grūti laiki.  

 Kādu dienu Džozefa pamatskolas skolotāja satika Muji un viņam sacīja, ka 

viņam ir iespējas apgūt dažādas prasmes, tajā skaitā itāliešu valodu. “Kursu 

noslēgumā jūs saņemsiet sertifikātu, un tas atvieglos darba meklējumus,” viņa sacīja.  

 Muji nolēma pieteikties. Itāliešu valodas un darba apmācības notika Giorgio 

Bella, Septītās dienas adventista, uzņēmumā. Šis cilvēks meklēja iespējas, kā kalpot 

Ragusas sabiedrībai (skat. iepriekšējās nedēļas stāstu “Darba pilnas rokas”). 

 “Par šīm programmām es uzzināju vienīgi Dieva žēlastības dēļ,” Muji vēlāk 

sacīja. “Nodarbības bija ļoti labas. Pasniedzēji bija draudzīgi, viņi pret mums attiecās 

nevis kā pret audzēkņiem, bet kā pret brāļiem un māsām.” 

 Tomēr nodarbības bija arī izaicinājums. Skolotāji centās mācību vielu pasniegt 

pēc iespējas saprotamāk, tajā skaitā arī itāliešu valodu. Lai to apgūtu, Muji nācās 

pielikt visus spēkus. 

 Muji ir ļoti pateicīgs par šīm apmācībām un meklē iespējas apgūtās iemaņas 

pielietot dzīvē. Tomēr svarīgākais ir tas, mīlestība un gādība, kuru viņam dāvāja 

Ragusas Septītās dienas adventisti, izmainīja viņa dzīvi. 

 Šajā ceturksnī daļa no Trīspadsmitā sabata ziedojumiem palīdzēs uzcelt tk ļoti 

nepieciešamo dievnamu Ragusā, Itālijā. Lūdzu ieplānojiet savas iespējas dāsni ziedot. 

Paldies jums.  

  

Daži fakti 
 Lielākais Eiropas aktīvais vulkāns Etna atrodas Silīcijas austrumu piekrastē. 

 Olīveļļa Extra – virgin, sulīgie, sarkanie apelsīni un saldās Kanikati vīnogas, Pačino tomāti un 

Pantelerijas kaperi, bumbieri un olīves – tie ir daži no Sicīlijas raksturīgākajiem produktiem.  

 Sicīlijā atrodas daudz sengrieķu laika celtņu drupas. Daudzi uzskata, ka tās ir iespaidīgākas 

nekā tās, kuras mūsdienās redzamas Grieķijā.  
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  Nepārvaramais aicinājums, 1.daļa 
 

26.novembris                                             Francija 

Ričards 

 

 Es piedzimu 1956. gadā Kasablankā, Marokā. Šajā gadā valsts atguva savu 

neatkarību no Francijas. Biju dzimis ortodoksālo ebreju ģimenē. Mans vectēvs bija 

ļoti veiksmīgs biznesmenis, kurš eksportēja garšvielas.  

 Mani senči Marokā ir dzīvojuši gandrīz 500 gadu garumā. Pirms tam viņi mita 

Spānijā, bet 1492. gadā Spānijas karaliene izdeva rīkojumu, ka ebrejiem ir vai nu 

jāpāriet katoļu ticībā vai arī valsts jāpamet, atstājot visus savus īpašumus. Lielākā 

ebreju daļa atstāja Spāniju un devās uz Portugāli, Holandi, Turciju, Maroku un citām 

Ziemeļāfrikas valstīm. Mani senči devās uz Maroku. 

 Kad es paliku 8 gadus vecs, mani vecāki nolēma atstāt Maroku, jo šajā 

musulmaņu valstī ebrejiem atrasties bija aizvien bīstamāk. Pakāpeniski no valsts 

aizbrauca visi mani radinieki. Citi devās uz Kanādu, citi – uz Izraēlu, tomēr mans tēvs 

izvēlējās Franciju.  

 1964. gadā mēs pārcēlāmies uz Marseļu. Mans tēvs šeit darbu atrast nespēja, 

un mēs devāmies uz Parīzi. Tur viņš uzsāka tirgoties ar vīriešu apģērbiem. Tēvs 

pārdeva apakškreklus, apakšveļu un zeķes. Vēlāk viņš pārdodamo preču klāstu 

paplašināja ar vīriešu krekliem, puloveriem, uzvalkiem. Viņam veicās tik labi, ka 

radās iespējas atvērt otro veikalu.  

 

 

        Dzīve Vilžuifā 

 

 Kad mēs pirmo reizi ieradāmies Parīzē, dzīvokļu īre šeit bija daudz dārgāka 

nekā Marokā, tādēļ mēs dzīvojām priekšpilsētā Vilžuifā. Šis vārds tulkojumā 

nozīmēja “ebreju pilsēta.” Taču tajā laikā šajā pilsētā nebija ne sinagogas, ne rabīnu 

skolas, ne arī kā cita, kas varētu norādīt uz ebreju esamību. 

 Sāku apmeklēt valsts skolu, kad man bija 9 gadi. Dzīvoju tipisku ebreja dzīvi, 

tomēr visai liberālu. Kad kļuvu 11 gadus vecs, es varēju iet visur, kur vien vēlējos. 

Varēju pavadīt laiku ar meitenēm un darīt ko vēlos. Varēju rīkot vakarus ar mūziku un 

dejām. Gāju uz diskotēkām un kino. Nekad ne no kā nebaidījos, jo tā laika sabiedrībā 

varēja justies drošāk nekā tagad. 

 1968. gadā Parīzē notika studentu revolūcija. Visas universitātes un skolas 

pārtrauca darbu. Prezidents atkāpās no amata. Sacēlušies ļaudis vēlējās brīvību, un šī 

doma pārņēma visus Francijas sabiedrības slāņus, arī manus vecākus. 

 

 

    Reliģiskā dzīve 

 

 Mans tēvs lūgšanas skaitīja trīs reizes dienā – no rīta, pēcpusdienā un vakarā. 

Ļoti svarīgs bija sabata iesākums. Piektdienas vakaros, kad sākās sabats, man bija 
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jābūt mājās, un tad mēs piedalījāmies dievkalpojumā, kurā tika praktizēti visi 

ebrejiem raksturīgie rituāli. Bija tikai viena problēma – mums nebija sinagogas.  

 Mēs dzīvojām nelielā namiņā, blakus atradās vēl divi. Otrā mita mans brālēns, 

bet trešajā - kāds ebrejs ar sievu un bērniem, kurš mācījās par rabīnu. Vēlāk viņš 

kļuva par visā Francijā ievērojamu rabīnu.  

 Tā kā mēs bijā trīs reliģiozas ģimenes, kuras dzīvoja vienuviet, tad sabatus 

mēs svinējām kopīgi. Piektdienu vakaros, sabatu rītos un ebreju svētkos mūsu mājās 

valdīja sinagogas atmosfēra. 

 Tad mans brālēns izlēma doties uz Izraēlu. Mans tēvs šī nama īpašniecei lūdza 

iespēju to izmantot kā lūgšanu vietu. Viņa piekrita, un mans tēvs to iekārtoja kā īstu 

sinagogu. Mums bija pat šķirsts ar Toras ruļļiem. Šī telpa manā prātā bija palikusi kā 

ļoti svēta vieta, jo mēs to izmantojām vienīgi lūgšanām. Man šķita, ka Dievs mita 

šķirstā, kurā atradās Toras raksti.  

 

 

    Dedzīga lūgšana 

 

 Kādu dienu, kad es rotaļājos ar savu vecāko brāli, es stipri aizcirtu mūsu mājas 

durvis. Šīs durvis bija īpašas, tās bija darinātas no koka, bet tās vidusdaļā atradās 

izrotāta stikla lodziņš. Tas bija skaists un ļoti dārgs. Kad aizcirtu durvis, stikls saplīsa 

un izkaisījās pa grīdu.  

 Man bija ļoti žēl un baidījos par sava tēva reakciju, jo viņš bija viegli 

sadusmojams. Ļoti baidījos no tā, kas notiks vakarā, kad pārnāks tēvs.  

 Nolēmu aiziet uz blakus esošo mūsu sinagogu, jo mūsu ģimenei bija atslēgas. 

Devos pie šķirsta, jo domāju, ka Dievs mīt tur. Nometos ceļos un lūdzu: “Dievs, es 

ticu, ka Tu esi, tomēr es nekad neesmu pārbaudījis Tavu esamību. Tagad es vēlos, lai 

Tu parādītu, ka Tu patiesi eksistē. Tu redzēji, kas noticis mūsu mājās un zini, cik 

straujš ir mans tēvs. Lūdzu palīdzi, lai tad, kad mans tēvs ieraudzīs sasisto stiklu, viņš 

neko neteiktu.”  

 Es biju pārliecināts, ka tas bija pilnīgi nepiepildāms lūgums. 

 

    (Turpinājums sekos) 

 

 

 

  Nepārvaramais aicinājums, 2.daļa 
 

3.decembris                                           Francija 

Ričards 

 

 Redaktora piezīme: Ričards rotaļājās ar savu vecāko brāli un nejauši sasita 

ārdurvju grezno lodziņu. Baidoties no tēva reakcijas, viņš lūdza Dievu, lai tēvs 

nedusmotos. 

 

 Kad tēvs ieradās un ieraudzīja sasistās durvis, viņš jautāja: “Kas to izdarīja?” 

Es atbildēju: “Es.” 

 Tēvs vaicāja: “Vai tu sevi nesavainoji? Vai viss ir kārtībā?”  
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 Viņš man sacīja, ka pats svarīgākais ir tas, lai ar mani nekas ļauns nenotiktu. 

Viņš sacīja, ka šis stikls viņam ir maznozīmīgs un ka svarīgs viņam esmu es. Viņa 

vārdi mani pārsteidza, un es ticēju, ka tā bija skaidra Dieva atbilde. No tā laika es par 

visiem simts procentiem biju pārliecināts, ka Dievs eksistē. Un kopš tā brīža, kad es 

10 gadu vecumā par to pārliecinājos, es Dieva esamību nekad vairs neesamu 

apstrīdējis.   

 

 

    Sinagogas paplašināšana 

 

 Tā kā manam tēvam biznesā veicās labi, mums radās iespēja iegādāties māju 

Vilžuifā. Kad mēs pārcēlāmies, tēvs iepriekšējās mājas īpašniecei sacīja, ka šī nama 

īre sinagogas vajadzībām bija ļoti veiksmīgs pasākums un, lai sinagogas telpu 

paplašinātu, mēs vēlētos nojaukt šķērssienu ar otro namu. Īpašniece laipni piekrita, un 

šī apvienotā celtne oficiāli tika atzīta par pilsētas sinagogu. 

 Pēc gada es šajā vietā atzīmēju savu reliģisko pilngadību (Bar Mitzvah),  

mācījos Toras rakstus, lūgšanas, rituālus. Ceturtdienas un svētdienas bija brīvas no 

mācībām skolā, un tajos rītos visi pilsētas ebreju zēni devās uz sinagogu, lai gatavotos 

statusam Bar Mitzvah, kas tulkojumā nozīmēja “Bauslības dēls.” Kļuvu 12 gadus 

vecs.  

 

 

    Iepazīstināts kā ebrejs 

  

 Turpina'jās mana dzīve valsts skolā kopā ar neebreju bērniem. Viens no tiem 

nāca no adventistu ģimenes, taču tajā laikā es to nezināju. Viņa vārds bija Emanuēls. 

Viņa tēva vārds bija Manuels, bet mātes – Manuela. Tā bija spāņu ģimene, kura bija 

ieradusies no Barselonas.  

 Kādu dienu mēs, bariņš skolēnu, gājām uz Emanuēla mājām. Kad ieradāmies, 

viņš mani stādīja priekšā kā ebreju. Man tas šķita dīvaini, jo viņš nekad agrāk citus ar 

mani tā neiepazīstināja. Emanuēla tēvs kļuva ļoti ieinteresēts. Vēlāk es atklāju, ka 

viņa aicinājums bija misijas darbs. Neviens nevarēja iziet no viņa mājas, līdzi 

nepaņemot materiālus, kuri mudināja pievērsties kristietībai. Pirms šis cilvēks kļuva 

adventists, viņš bija karojošs komunists un vēlējās visus pievērst komunisma mācībai.  

 Viņš sacīja: “O, tu esi ebrejs. Interesanti. Bet mēs esam garīgais izraēls.” Es 

jautāju: “Ko tas nozīmē? Es nekad par tādiem neesmu dzirdējis. Zinu katoļus, 

protestantus, pat Jehovas lieciniekus. Bet kas ir garīgais izraēls?”  

 “Jā,” Manuels atbildēja. “Tu šeit vari justies droši, jo mēs pārtikā lietojam 

tikai kašrutam (ebreju reliģisko likumu kopums) atbilstošus produktus.” 

 Viņi nebija veģetārieši, tomēr vienmēr iepirkās īpašā veikalā Parīzē.  

 “Un mūsu ģimene arī ievēro sabatu,” viņš piebilda.  

 Mani tas ieinteresēja, taču tajā laikā reliģijai es īpašu vērību nepievērsu. Taču 

katru reizi, kad es ierados šajās mājās, Manuels man parādīja vairākas Bībeles rakstu 

vietas. 

 Es viņam sacīju: “Tā ir jūsu Bībele, bet ne manējā. Tā nav pareiza.”  

 Manuels man sacīja: “Tu to vari pārbaudīt ar savu Bībeli.”  

 Es tā arī darīju un pārliecinājos, ka mana ebreju Bībele neatšķīrās no Manuēla 

Bībeles. Taču vairāk es par to nedomāju.  
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 Pagāja gads, un es sāku satikties ar Manuela meitu Lilianu. Manuelam tas 

nepatika, jo viņš vēlējās, lai viņa meita apprecētos ar adventistu. Tomēr viņš turpināja 

mani pārliecināt. 

 Kādu dienu viņš jautāja: “Kādēļ gan tu nevarētu atnākt uz mūsu dievnamu un 

visu redzēt pats?” 

 Es atbildēju: “Labi, kādēļ gan ne?” 

 Un sabata rītā es devos nevis uz skolu, kā domāja mani vecāki, bet gan ierados 

adventistu dievnamā. Sabatskolas nodarbība man šķita ļoti interesanta. Skolotājs bija 

adventistu mācītāja, kurš pirms dažiem gadiem bija Izraēlas misijas lauka prezidents, 

dēls.  

 Viņš bija dzīvojis Izraēlā, ļoti labi zināja ebreju valodu un Bībeli. Es ar prieku 

klausījos viņā un pēc tam Manuelam sacīju, ka bija ļoti labi un ka nākšu atkal. No tā 

laika es sabatā sāku iet uz adventistu dievnamu. Mans tēvs domāja, ka esmu skolā. 

 

 

     Īsts šoks 

 

 Svētais Gars pastāvīgi iedarbojās uz manu sirdi un vadīja mani soli pa solim. 

Taču tad notika briesmīga nelaime. Liliānas tēvs Manuels bija elektriķis, kurš 

remontēja liftus. Kādu dienu darbā viņam pēkšņi kļuva slikti, viņš zaudēja līdzsvaru 

un iekrita lifta šahtā. Manuels guva smagas traumas, un, lai arī viņu steigšus nogādāja 

slimnīcā, viņš vēlāk nomira. 

 Mani tas patiesi šokēja. Manuels bija jauns un spēcīgs, tikai 47 gadus vecs. Un 

viņš nelokāmi uzticējās Kristum. Šis gadījums man lika vairāk padomāt par dzīvi un 

nāvi. 

 

    (Turpinājums sekos) 

 

 

 

  Nepārvaramais aicinājums, 3.daļa 
 

10.decembris                                           Francija 

Ričards 

 

 Devos uz Manuela bērēm un tur noklausījos mācītāja svētrunu. Pēc tam es ar 

macītāju norunāju tikšanos. Kad mēs tikāmies, es sacīju, ka vēlos tuvāk iepazīties ar 

Septītās dienas adventistu ticību un palūdzu viņam, lai viņš man pasniegtu Bībeles 

stundas. Mācītājs par to priecājās, un mēs ar Liliānu devāmies pie viņa uz 

nodarbībām. 

 

 

           Uz Kanādu 

 

 Tā kā man ar Liliānu bija izveidojušās nopietnas attiecības, vēlējos to darīt 

zināmu saviem vecākiem. To dzirdējuši, viņi nebūt nepriecājās, jo vēlējās, lai es 

apprecētu ebrejieti. Viņi man sacīja: “Nesaejies ar viņu. Tu esi vēl jauns, šeit ir daudz 

citu meiteņu.” Tomēr mani šķirt no Liliānas viņi nespēja.  
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 Tad manam tēvam prātā ienāca cita doma. Viņš sacīja: “Kādēļ tu nevarētu 

doties uz Kanādu studēt? Es visu apmaksāšu.” Astoņas no viņa māsām arī bija 

pārcēlušās uz dzīvi Kanādā.  

 Iesākumā mani šis priekšlikums nepārliecināja. Tomēr tad kādu dienu, kad es 

jutos slikti un pat nezināju kādēļ, aizgāju pie tēva uz veikalu un sacīju viņam: “Labi. 

Es braukšu uz Kanādu. Iedod man naudu.” Un, nesakot Lilianai ne vārda, es nopirku 

biļeti un aizbraucu.  

 Vēlāk es uzzināju, ka viņa raudāja un ģimenes locekļi viņu mierināja. Liliana 

kaut kā dabūja mana tēvoča adresi, pie kura es Kanādā dzīvoju, un atrakstīja vēstuli. 

Es šeit biju nodzīvojis tikai trīs nedēļas. Kad izlasīju vēstuli, tā tik ļoti aizskāra manu 

sirdi, ka nopirku biļeti un atgriezos Francijā.  

 Manu tēvu tas nebūt neiepriecināja. Viņš dažādi centās mūs izšķirt, taču 

sapratis to, cik nopietnas ir mūsu attiecības, uzaicināja Lilianu pie mums mājās un 

centās pārliecināt viņu pieņemt jūdaismu. Taču tad viņš atklāja, ka tas biju es, kurš 

vēlas kļūt adventists. 

 Viņš man sacīja: “Tavi senči daudzu gadsimtu gaitā ir zaudējuši visu, jo viņi 

nevēlējās pieņemt citu ticību. Un tagad tu pēkšņi pats vēlies mainīt ticību. Ja tu to 

darīsi, tu kļūsi par ebreju vajātāju, tāpat kā visi kristieši.”  

 Tad mans tēvs devās pie rabīniem, un viņi nolēma, ka jādodas pie manis mājās 

un jācenšas mani pārliecināt. Mēneša laikā pie manis katru vakaru ieradās dažādi 

rabīni. 

 “Jēzus nebija labs cilvēks,” viņi man sacīja. “Viņš ir leģenda, viltus pravietis.” 

Viņi minēja daudz un dažādus argumentus par labu jūdaismam. Kad mans tēvs 

redzēja, ka es savu nostāju nemainīšu, viņš nolēma mani padzīt no mājām. 

 “Tu vairs neesi mans dēls,” viņš sacīja un apraudāja mani tā, it kā es būtu 

miris.  

 

 

          “Savu pārliecību es nemainīšu” 

 

 Devos dzīvot adventistu mācītāja mājā un strādāju par grāmatvedi viesnīcā. 

Divas nedēļas pēc manas padzīšanas mani vecāki ieradās pie manis darbā. Tēvs mani 

lūdza visu pārdomāt, atteikties no kristietības un nākt mājās.  

 “Savu pārliecību es nemainīšu,” es viņam sacīju. Viņš lūdzās: “Lūdzu nedari 

to.”  

 Pēc šīs sarunas viņi aizgāja, un es savu tēvu vairs neredzēju desmit gadus. 

Mana māte bija saprotošāka, taču tēvs aizliedza viņai ar mani satikties un piedraudēja 

ar šķiršanos, ja viņa tomēr to darītu. Bet, tā kā viņai bija savs apģērbu bizness tirgus 

laukumā, tad es viņu reizēm varēju satikt.  

 Gadu pēc Bībeles studijām mēs ar Lilianu tikām kristīti un apprecējāmies. Mēs 

tikām salaulāti piektdienā. Sestdien tikām kristīti, svētdien mums bija laulību svinības 

adventistu draudzē. Bet jau pirmdien mēs devāmies uz Izraēlu. 

 Izraēlā pavadījām 3 nedēļas. Uzzināju, ka šajā valstī ir tikai 50 adventisti. 

Mācītājs mums sacīja: “Mēs nekādi nevaram viņus evaņģelizēt”  Šis mācītājs nebija 

ebrejs. Es zināju, ka šis apgalvojums nav pareizs, jo es pats biju ebrejs.  

 Kad iepazinos ar situāciju valstī, es raudāju. Kad Liliana centās mani mierināt, 

es viņai sacīju: “Kādu dienu es šeit būšu mācītājs.” Kādēļ es šos vārdus sacīju, es 



22 

nezinu, jo tobrīd es vēl nebiju izlēmis kļūt mācītājs. Taču, kad es pateicu šos vārdus, 

es jutu, ka Dievs mani aicina būt mācītājam. Un īpaši – būt mācītājam starp ebrejiem. 

 

 

     Noslēgums 

 

 Ričards Elofers devās studēt Kolongas Adventistu universitātē un kļuva 

mācītājs. Viņš daudzus gadus kalpoja Izraēlā, bet tad atgriezās Parīzē, lai darbotos ar 

ebreju iedzīvotājiem un izveidotu Ebreju – Adventistu draudzības centru. Daļa no šī 

ceturkšņa Trīspadsmitā sabata ziedojumiem tiks novirzīta īpašuma iegādei šā centra 

vajadzībām. Paldies jums par bagātīgo atbalstu.   

  

     

 

 

                         “Dzīvot A līmenī”, 1.daļa 
 

17.decembris                                                        Rumānija 

Mācītājs Daniēls un Alina 

 

 Projekts iesākās ar vienkāršu aicinājumu - “Atvēli Dievam vienu stundu 

dienā.” Tas bija solījums, pret kuru mācītājs Daniēls Čirileanu izturējās nopietni. Kad 

viņš kalpoja kā konferences jauniešu vadītājs, viņš kopā ar citu jauniešu vadītāju 

izpildīja Rumānijas ūnijas jauniešu nodaļas direktora uzdevumu - uzrakstīt, ko viņi 

šajā gadā vēlētos darīt Dieva darbā.  

 Kāds būtu labākais risinājums jauno cilvēku aizsniegšanā?  

 Mācītājs Daniēls sacīja: “Šis man bija visproduktīvākais gads. Es Dievam 

apsolīju vienu stundu dienā un to arī ievēroju. Šo stundu izvēlējos no vienpadsmitiem 

vakarā un līdz pusnaktij, jo zināju, ka tad mani nekas netraucēs.” 

 Šīs stundas laikā Daniēls reizēm pārdomāja jauno cilvēku vajadzības un 

pierakstīja idejas, kuras nāca prātā. Ja ideju nebija, viņš bieži šo stundu pavadīja 

lūgšanās vai arī lasīja par attiecīgo jautājumu. 

 “Visos gadījumos tas nebija mans laiks, šī stunda piederēja Dievam,” Daniēls 

sacīja.  

 

     

      “Kā būtu, ja mēs ...” 

 

 Tad kādu nakti Daniēlam radās īpaši interesanta ideja. “Kā būtu, ja mēs darbā 

ar jauiešiem iesaistītu augsti izglītotus speciālistus, kuri ir mūsu draudzes locekļi un 

kuri jauniešus, no kuriem daudzi ir pasaulīgi noskaņoti, uzrunātu akadēmiskā valodā? 

Vai mēs nevarētu valsts skolās audzēkņiem mācīt veiksmīgu dzīvesveidu? 

 Daniēls turpināja domāt šajā virzienā un noformulēja trīs galvenos mērķus: 

 1.Mācīt bērniem un jauniešiem veiksmīga dzīvesveida pamatus. 

 2.Veidot attiecības ar skolotājiem un speciālistiem. 

 3.Iedrošināt bērnus, kuri piedalīsies šajā programmā, pievienoties “Ceļu 

meklētāju” un citu adventistu jauniešu aktivitātēm. 
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            Atvērtās durvis 

 

 Pirms ar savu ideju iepazīstināt skolas, mācītājs Daniēls adventistu konferencē 

aicināja draudzes locekļus iesaistīties dažādās publiskās aktivitātēs, piemēram, 

pretsmēķēšanas kampaņās. 

 “Un kad skolās ievēros, ka mēs ne tikai esam ieinteresēti šajos jautājumos, bet 

arī, ka mums ir lieliski mācību materiāli, tad viņi lūgs mūs viņiem nākt palīgā,” sacīja 

Daniēls.  

 Tās bija atvērtās durvis, par kurām mēs lūdzam Dievu, un kuras mēs 

meklējam. Tiekoties ar skolu direktoriem un skolotājiem, mācītājs Daniēls uzklausīja 

viņu vajadzības un rūpes. Rumānija sastāv no sešiem atsevišķiem reģioniem, kuri ir 

visai atšķirīgi kultūrālās, sociālās un ekonomiskās attīstības jomās. Kopīgi tika 

nolemts izstrādāt programmu paketi, kura būtu piemērota katram atsevišķam 

reģionam.  

 Ar skolotāju palīdzību Daniēls veica pētījumu audzēkņu vidū un secināja, ka 

pilsētās lielākā vajadzība ir pēc palīdzības cīņā ar atkarībām, bet lauku rajonos 

jauniešiem aktuālākas izrādījās uzvedības un morālas dabas problēmas. Noskaidrojās 

vēl cita jauno cilvēku vajadzība – palīdzība profesijas izvēlē. Visām vecuma grupām 

kopīga bija vajadzība pēc veselīga dzīvesveida apgūšanas. 

 Balstoties uz šo informāciju mācītājs Daniēls varēja sagtavot apmācības 

programmas, kuras būtu piemērotas attiecīgajam jauniešu vecumam un katra reģiona 

jauniešu interesēm un vajadzībām. 

 

 

    Laipnā uzņemšana 

 

 Skolu vadītāji un skolotāji bija iepriecināti. Programmas nosaukums bija 

“Dzīvot A līmenī”, tā piedāvāja dažādas ārpusskolas aktivitātes un seminārus visu 

vecumu jauniešiem. Daži no tematiem bija veselīga dzīvesveida principi un veselīga 

pārtika, atbrīvošanās no atkarībām, personības attīstība un labu manieru apgūšana, 

sociālās attiecības un pusaudžu gadiem ralsturīgākās problēmas, prasme rīkoties ar 

naudu, mūsdienu tehnoloģiju ietekme un kā atbildīgi lietot internetu, kā arī vēl citi.  

 “Vienīgais skolu uzstādītais noteikums bija aizliegums skolēniem rīkot 

reliģiskus seminārus,” sacīja mācītājs Daniēls. “Tomēr mēs varējām skolēnus un 

skolotājus uzaicināt uz mūsu adventistu jauniešu nometni, kurā tika sagatavota 

speciāla programma, kura paredzēja svētrunas, lūgšanas, dziesmas un citas kopīgas 

aktivitātes.”  Nometne, kura tiek rīkota katru gadu un ilgst nedēļu un kurā piedalās no 

80 līdz 130 skolēniem, ir izrādījies veiksmīgs pasākums. Kopā ar jauniešiem uz šīm 

nometnēm tiek aicināti arī viņu skolotāji, un arī viņi piedalās nometnes darba 

vadīšanā. Reizēm ierodas arī skolu direktori.  

 

                (Turpinājums sekos)  

 

Daži fakti 
 Rumānijas Karpatu kalni ir mājvieta aptuveni 400 unikālu sugu zīdītājiem, tajā skaitā Karpatu 

kazām. 

 Visvairāk brūno lāču Eiropā dzīvo Rumānijas teritorijā. 
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 Timisioara bija pirmā Eiropas pilsēta, kurā 1884. gadā ielas sāka apgaismot ar elektriskajām 

spuldzēm.  

 

 

 

     “Dzīvot A līmenī”, 2.daļa 
 

24.decembris                                                     Rumānija 

Laimīgie “A līmeņa” jaunieši 

 

             Izaicinājums 

 

 Mācītājs Daniēls pastāstīja par kādu skolas direktori, kura nometnē ieradās 

tāpēc, ka tur bija viņas meita. Šī skolotāja ieņēma asu nostāju pret jebkādām garīga 

rakstura aktivitātēm, un īpaši viņai nepatika Septītās dienas adventisti. 

 “Pirmo dažu dienu laikā, kuras viņa pavadīja nometnē, viņa iestājās pret 

jebkādiem garīgiem pasākumiem. Mēs pat nevarējām pirms maltītes ar bērniem 

kopīgi pateikties Dievam,” atcerējās Daniēls. Tādēļ nometnes dalībnieki bija spiesti 

par garīgajām lietām runāt netieši, piemēram, izmantojot salīdzinājumus.  

 Mācītājs Daniēls aicināja jauniešus salīdzināt savus vecākus ar tintes printera 

kārtridžu. Piecēlās protestējošās direktores meita un sniedza jauku un sirsnīgu 

stāstījumu par savu māti. Viņa sacīja arī, ka šeit nometnē no adventistu meitenes bija 

iemācījusies lūgt Dievu un ka viņa katru vakaru lūdz par savu māti.  

 Māti tas ļoti pārsteidza un aizkustināja, viņa sāka raudāt. “Vai patiesi tu par 

mani lūdz Dievu?” viņa jautāja. Meitene to apstiprināja.  

 Mātes sirds nu bija atmaigusi. Sākot no šī brīža svētbrīži un lūgšanas šai 

sievietei vairs problēmas neradīja. Viņa pat šos pasākumus atbalstīja!  

 Nākošo piecu gadu laikā šī skolas direktore turpināja ierasties nometnē un 

vietējās skolas vadībai ieteica atļaut adventistiem rīkot mācības un seminārus visās 

apgabala skolās. Dievs bija palīdzējis brīnišķā veidā! 

 Mācītājs Daniēls Čirileanu tagad kalpo kā Rumānijas ūnijas jauniešu nodaļas 

vadītājs. Kopā ar draudžu konferenču vadītājiem viņš koordinē veselīga dzīvesveida 

nodarbību rīkošanu visā valstī.  

 

 

    Partneru skaits aug  

 

 Teofils Brasovs Muntenijas ir draudžu konferences projektu vadītājs. Pašlaik 

viņa konferencē programmas “Dzīvot A līmenī” realizācijā vidējās un augstākās 

mācību iestādēs piedalās vairāk nekā 50 sadarbības partneri. Šī sadarbība notiek 

astoņos no desmit Muntenijas konferences apgabalos. Bez tam konference strādā 

plecu pie pleca ar sešu skolu administrācijām. 

 Pagājušajā gadā mācītāja Brasova apgabalā, kurā nodarbības organizēja 

adventisti, piedalījās gandrīz 2400 audzēkņi, un to skaits aug. Bez tam papildus 

ārpusskolas nodarbībām un nometnei jauniešu nodaļa rīko arī sanāksmes skolotājiem, 

kuras notiek nedēļas nogalēs pirms mācību gada sākuma.  

 “Šajās sanāksmēs mēs skolotājiem prezentējam programmu “Dzīvot A 

līmenī,” sacīja mācītājs Teofils. “Mēs arī visā apkārtnē rīkojam dažādus skolotājus 
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interesējošus seminārus, tādējādi gādājot par viņu personisko izaugsmi. Sanāksmēs 

mēs skolotājus mudinām aicināt arī citus amata brāļus. Pēdējā gada sanāksmē, kura 

noritēja mūsu konferences jauniešu centrā, piedalījās 90 skolotāji – neadventisti.  

 

 

    Padarīt pasauli labāku 

 

 “Mēs vēlamies pasauli darīt labāku un līdzdalīt apkārtējiem vērtības, kuras 

mēs uzskatām par svarīgām,” mācītājs Teofils sacīja. “Viena no mūsu lielākajām 

vajadzībām ir mūsu pasniedzēju skaita palielināšana, no kuriem visi ir brīvprātīgie 

darbinieki, un, protams, lai mums būtu iespējas viņus apmācīt.” 

 Daļa no naudas, kas tiks saņemta Trīspadsmitā sabata ziedojumos, tiks 

izlietota materiālu sagādāšanai, kuri nepieciešami augstākminēto programmu 

realizācijā. Zināma līdzekļu daļa paredzēta skolotāju sanāksmju rīkošanai, jo tās 

skolotājiem ir bez maksas. Nauda ir atvēlēta arī vasaras nometņu rīkošanai. 

 “Kā mācītājs es redzu, ka šis ir ceļš, kā misijas darbu turpināt tālāk,” sacīja 

Teofils. “Es sabatos tiekos ar projektu dalībniekiem, taču praktiskos darbus mēs 

darām citās nedēļas dienās. Tā mēs kalpojam sabiedrības interesēm, it īpaši jaunajiem 

cilvēkiem.”  

 Paldies jums par šī ceturkšņa dāsnajiem Trīspadsmitā sabata ziedojumiem, no 

kuriem daļa tiks izlietota īpašu programmu īstenošanai Rumānijā.  

 

Misijas ziņas 
 Lielākā daļa Rumānijas iedzīvotāju pārsvarā pieder Rumānijas Ortodoksālai baznīcai, pārējie 

– Romas katoļu un grieķu katoļu baznīcām, dažādām protestantu kofesijām. Sastopami arī 

ortodoksālie ebreji, bet valsts dienvidaustrumos – musulmaņi. 

 Saskaņā ar vēstures datiem 16. un 17. gadsimtos Rumānijā, Transilvānijas reģionā dzīvoja 

aptuveni 50 000 sabata ievērotāji. 

 Patreiz valstī ir 1104 Septītās dienas adventistu draudzes ar 65 961 draudzes locekli. 

 Lai vairāk uzzinātu par misijas darbu Rumānijā, aplūkojiet saitu 

www.adventistmission.org/dvd 

 

 

 

 

   Trīspadsmitā sabata programma 

  
 Atklāšanas dziesma – “Rescue the Perishing”, SDA dziesmas, nr.367 

 Uzruna- sabatskolas skolotājs vai draudzes vecākais 

 Lūgšana 

 Programma – “Eiropas eksāmens bērnu un jauniešu lietā” 

 Ziedojumi 

 Noslēdzošā dziesma - “Seeking the Lost”, SDA dziesmas, nr.373 

 Noslēguma lūgšana 

  

 

 Sagatavošanās: Sagādāt Austrijas, Francijas, Itālijas un 

Rumānijas karogus vai  
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to attēlus. Izvēlējieties katrai valstij vienu bērnu, kurš turēs karogu. Šai programmai 

būs vajadzīgi divi diktori un tik daudz jautājumu lasītāju, cik jūsu klasē ir bērnu.  

 

*** 

1.diktors: Šajā ceturksnī mēs dzirdējām stāstus no Austrijas, Francijas, Itālijas un 

Rumānijas, (bērns, kurš tur rokās attiecīgās valsts karogu, sper soli uz priekšu). Šajās 

valstīs tiks realizēti Trīspadsmitā sabata projekti. 

 

2.diktors: Šodien mūsu īpašajā sabatskolas programmā mēs pārlūkosim vairākas 

lietas, kuras mēs uzzinājām šā ceturkšņa laikā. 

 

1.diktors: Paskatīsimies, cik jautājumus jūs spēsiet pareizi atbildēt. 

 

1.jautājums: Kurā vispasaules draudžu divīzijā atrodas pieminētās valstis? 

 

1.atbilde: Intereiropas divīzijā. Šajā divīzijā ir 178 380 adventistu draudzes locekļi, 

kuri sastāv 2550 draudzēs un 548 grupās. 

 

2.jautājums: Kurā valstī un pilsētā adventisti pulcējas daudzdzīvokļu mājas pirmajā 

stāvā? 

 

2.atbilde: Ragusā, Itālijā, Sicīlijas salā. Draudze ir ievērojami augusi, tai ļoti 

nepieciešamas plašākas telpas. 

 

3.jautājums: Vienā no stāstiem mēs dzirdējām par Raluku, kura lūdza savu māti, lai 

viņa izietu priekšā un lai par viņu aizlūgtu. Kurā valstī tas bija? 

 

3.atbilde: Rumānijā. Adventisti bija uzaicināti vadīt veselīga dzīvesveida nodarbības 

Bukarestes valsts skolās. Tās skolēniem un skolotājiem ļoti patika.  

 

4.jautājums: Stāstā “Marikas misija” mēs uzzinājām par meiteni, kura liecināja par 

savu ticību un tā rezultātā “Ceļa meklētāju” klubam pievienojās deviņi bērni. Kur 

norisinājās šī stāsta darbība? 

 

4.atbilde: Ragusā, Itālijā, Sicīlijas salā.  

 

5.jautājums: Stāstā, kas norisinājās Parīzē, Francijā, maza zēna un viņa mātes 

lūgšanas tika atbildētas brīnišķā veidā? Par ko viņi lūdza? 

 

5.atbilde: Par klavierēm. Viņi no drauga par velti saņēma klavieres, un tagad zēns 

savu talantu izlieto Dievam par godu. 

 

6.jautājums: Bēgļus no Vidusaustrumiem pievelk šīs pilsētas adventistu draudzes, jo 

tajās viņi jūtas pieņemti un mīlēti. Vairāki tiek arī kristīti. Kas ir šī pilsēta? 

 

6.atbilde: Vīne, Austrijā. Ļaudis no daudzām valstīm pulcējas Internacionālās 

Septītās dienas adventistu dievnamā Vīnē. Nams, kurā notiek dievkalpojumi, ir vecs, 
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tās telpās manāms pelējums. Daļa no mūsu šīsdienas Trīspadsmitā sabata 

ziedojumiem palīdzēs uzcelt jaunu dievnamu, kurš atradīsies tuvāk pilsētas centram.  

 

7.jautājums: Kurā valstī Eiropā adventistu doktrīnas tika sludinātas vispirms? 

 

7.atbilde: Itālijā. Vīrs vārdā M.B.Čehovskis, bijušais poļu katoļu priesteris, kurš tika 

kristīts 1857. gadā ASV, 1864. gadā pēc savas iniciatīvas devās uz Itāliju.  

 

8.jautājums: Tas ir pareizs vai nepareizs apgalvojums – Francijā nav adventistu 

slimnīcas?  

 

8.atbilde: Pareizs. Francijā nav adventistu slimnīcu, tomēr šeit ir adventistu 

pansionāts “Rosemary House.” Daļa no šīsdienas Trīspadsmitā sabata ziedojumiem 

tiks izlietoti Ebreju – adventistu draudzības centram Parīzē. Francija ieņem trešo vietu 

pēc ebreju populācijas lieluma aiz Izraēlas un ASV.  

 

9.jautājums: Kurā Eiropas valstī dzīvo visvairāk brūno lāču? 

 

9.atbilde: Rumānijā. Bez tam Rumānijas karpatu kalnos mīt ap 400 unikālu zīdītāju 

sugu, tajā skaitā Karpatu kalnu kazas.  

 

10.jautājums: Kura pilsēta no tām, par kurām mēs esam lasījuši šajā ceturksnī, ir 

slavena ar saviem mūziķiem? 

 

10.atbilde: Vīne, Austrija. Daudzi jaunieši ierodas šeit, jo vēlas studēt slavenajās 

mūzikas skolās un universitātēs. Vairāki no viņiem apmeklē Internacionālās 

Adventistu draudzes dievkalpojumus. Šī draudzes saņems daļu no Trīspadsmitā sabata 

ziedojumiem. 

 

11.jautājums: No kuras valsts Internacionālajā Adventistu draudzē ieradās pirmie 

ārvalstnieki? 

 

11.atbilde: No Filipīnām. Pagājušā gadsimta septiņdesmitajos un astoņdesmitajos 

gados Austrijā bija jūtams medmāsu trūkums, un Austrijas valdība uzaicināja darbā 

medmāsas no Filipīnām. Vairākas no viņām bija adventistes. Kad viņas ieradās Vīnē, 

viņas sāka meklēt draudzi. Beigu beigās viņas to atrada, taču tajā dievkalpojumi 

notika vācu valodā. Mācītāja meita viņām tulkoja, un, cik ātri vien spēja, rakstīja 

tulkojumu angļu valodā. 

 

12.jautājums: Kurā no šajā ceturksnī aplūkotajām 4 valstīm ir visvairāk adventistu 

draudžu un to locekļu? 

 

12.atbilde: Rumānijā. Valstī ir 1104 adventistu draudzes ar 65961 ticīgo. 

 

13.jautājums: Džuzepem, zēnam no Ragusas, iepatikās “Ceļa meklētāju” nodarbības. 

Kādēļ? 
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13.atbilde: Džuzepe sacīja: “Es šajā nodarbībās uzzinu daudz jauna. Tās palīdz veidot 

raksturu un ved tuvāk Dievam.” 

 

14.jautājums: Pareizs vai nepareizs abgalvojums – kad Kaileāna, trešās klases 

skolniece no Adventistu pamatskolas, sacīja divām sievietēm “Jūs nedrīkstat smēķēt, 

jo saslimsiet ar vēzi”, viņas sadusmojās. 

 

14.atbilde: Nepareizs. Abas jaunās sievietes šie vārdi pārsteidza, taču viņas 

nedusmojās. Vēlāk Kaileāna viņas uzaicināja uz adventistu dievnamu. Viņas sāka 

nākt regulāri un vēlāk tika kristītas. Jūs nekad nevarat būt pārāk jauni, lai nevarētu 

līdzdalīt savu ticību!  

 

15.jautājums: Kuru no šajā ceturksnī aplūkoto valstu valodām tiek studēta visvairāk? 

 

15.atbilde: Franču valoda. Tā ir otra visvairāk studētā aiz angļu valodas. Salevas 

Adventistu universitāte Kolondžā tiek piedāvātas franču valodas studijas. Adventistu 

skola Austrijā un seminārs Bogenhofenā sniedz apmācību vācu valodā, bet Adventistu 

koledža Florencē, Itālijā – itāļu valodā.  

 

1.diktors: Mēs ceram, ka jums patika pārlūkot vairākas lietas, par kurām uzzinājām 

šajā ceturksnī, un iespējams, ka jūs uzzinājāt arī ko jaunu! 

 

2.diktors: Ziedojumi, kurus jūs šodien pienesīsiet, ienesīs lielas izmaiņas daudzu 

ļaužu dzīvēs, kuri dzīvo iepriekš aplūkotajās valstīs! 

 

1.diktors: Itālijā un Austrijā jūsu ziedojumi palīdzēs uzcelt ļoti nepieciešamos 

dievnamus. Francijā līdzekļi tiks novirzīti Ebreju – adventistu draudzības centra 

izveidošanai. Bet visā Rumānijas teritorijā jūsu ziedojumi palīdzēs mūsu draudzes 

darbiniekiem sniegt jauniešiem veselīga dzīvesveida apmācību. Paldies jums!  

 

(Ziedojumi) 


