
2011.gada novembris - decembris 
|| Direktora  vēstule 

Pagājis novembris, Latvijas tumšākais un 
pelēcīgākais mēnesis. Ir labi, ja pelēcību neielaižam 
savā sirdī. Bet vai tas ir viegli? Vai viegli stāties 
pretim pelēcībai? Varbūt cerīgas domas par Kristus 
dzimšanas svētkiem nes gaišumu? Iespējams, 
Ziemsvētki mums atgādina par mīlestību, kas 
Dievam ir uz mums, un tā dara mūsu sirdis gaišākas. 
Varbūt šis ir laiks, kad esam piedzīvojuši mīlestību no 
apkārtējiem cilvēkiem, un tad tas mums galīgi 
nešķiet pelēcīgs un tumšs. 

Pēdējā laikā es daudz domāju un diskutēju ar 
cilvēkiem par mīlestību. To katrs izprot nedaudz 
savādāk. Citāda ir vecāku mīlestība pret bērniem, 
citāda bērnu mīlestība pret vecākiem. Tā arī mainās 
laika gaitā. Bērnībā mīlestība uz vecākiem ir diezgan 
egoistiska. Tikai pieaugot un audzinot jau savus 
bērnus, nereti saprotam, ko vecāki mūsu labā ir 
darījuši. Citādi mīl vīrietis, citādi sieviete. Iespējams, 
vīrietis vairāk ar prātu, bet sieviete ar sirdi. 

Citi saka, ka tā nav mīlestība, ja nav „ķīmijas“ vai 
„taureņu vēderā“. Bet vai visi to piedzīvo? Vai visiem 
tas ir jāpiedzīvo? Un cik ilgi tad tie „taureņi vēderā“ 
ir? Es ticu, ka mīlestība, pirmkārt, ir izvēle, un tad, 
mīlot otru cilvēku pēc 1.Kor. 13, tu piedzīvo atbildes 
mīlestību. Izvēli mīlēt mums palīdz izdarīt Tas Kungs. 
Viņš arī dod spēku mīlestībai, lai tā būtu iespējama.  

Bijām ar sieviņu un draugiem uz teātri: "Anna 
Kareņina". Izrādes galvenā varone Anna Kareņina 
ļoti cieš ... no mīlestības, kuru izvēlējusies. Anna 
mīlestības dēļ aiziet no vīra pie mīļākā. Sākumā viss 
ir ļoti skaisti, bet turpinājumā visiem apkārtējiem ir 
ļoti daudz ciešanu. Cik mīlestība var būt sāpīga! Tu 
mīli, un tā uz laiku ir šī „taureņu“ mīlestība, bet vēlāk 
ļoti sāpīga!  

Man patīk vārdi no mūsu luterāņu dziesmu grāmatas 
401. dziesmas „Ved mani, Dievs“ 2. panta: „Ved 
mani, Dievs, tik Tavos taisnos ceļos, Dod laimi, kura 
citiem neliek ciest!„ Tā ir liela Dieva žēlastība, ja 
varam piedzīvot mīlestību un tā neliek citiem ciest. 
Ja tā ir īsta un šķīsta visa mūža garumā! Vai tāda 
mīlestība vispār zemes virsū pastāv? Iespējams, tikai 
starp cilvēku un Dievu, jo, kur iesaistīti divi grēcīgi 
cilvēki, tur īsta un šķīsta mīlestība vienmēr būs 
apdraudēta.  

Domājot par šo visu, vēlos pateikties Tam Kungam, 
kurš mani pirmo ir mīlējis un devis piemēru, kā mīlēt 
citus. Tāpat esmu pateicīgs saviem vecākiem, kuri 
mani mīlējuši un audzinājuši. Esmu pateicīgs savai 
sieviņai par viņas mīlestību un iespēju, ka varu viņu 
mīlēt. Pateicos Dievam par savu dēlu Oliveru, kurš ir 
liels dauzoņa, bet arī ļoti mīļš (nereti tieši savas 
aktivitātes dēļ). Pateicos Dievam par katru cilvēku 
manā dzīvē, no kura varu piedzīvot mīlestību un 
kuram varu sniegt savējo.  

Lai Dievs dod, ka šis mēnesis pirms Kristus 
dzimšanas svētkiem mums var būt labs aicinājums 
uz pateicību par mīlestību mums apkārt! To 
saredzēt, just, piedzīvot un novērtēt! Lai Dievs dod, 
ka vēlamies smelt no Dieva neizsīkstošajiem 
mīlestības avotiem un nest to tālāk pie cilvēkiem 
mums apkārt! Lai Dievs dāvā mums mīlestību, kas 
nenes ciešanas, bet svētību mums pašiem un arī 
apkārtējiem! 

Svētīgu Adventu un mīlestības pilnus 
Kristus dzimšanas svētkus! 

Raimonds Mežiņš 

 

 

|| Atskats un pateicības 
 

5.-6.novembrī ALFAS konference Rīgā pulcēja 200 kristiešus no visas Latvijas. Misijas centra mācekļiem tā 

bija lieliska iespēja ne vien piedalīties, bet arī praktiski palīdzēt tik vērienīga pasākuma organizēšanā! 

Atskats, fotogrāfijas un audio materiāli no konferences pieejami šeit: http://www.alfakurss.lv/node/393. 

 

2.decembrī misionārs no Ukrainas Timmy Powers uzrunāja Misijas centra mācekļus, darbiniekus, slavētājus 

un citus interesentus, mācot, ka aiz vienkāršības atrodas Kristus godība. Ir jāpārstāj būt par kristieti, lai 

sekotu Jēzum. Vienkāršība Kristū ir cilvēku aizmirsta, bet Dievs to nevēlas atmest un par to runā caur Bībeli.  

 
9.-10.decembrī REKOLEKCIJĀS „Pārmaiņas” piedalījās ap 40 cilvēku, tostarp daži uzņēmēji un organizāciju 

vadītāji. Likās, ka šī ir aktuāla tēma un ir doma, ka varētu šo tēmu atkārtot. Māc.Raimondam Mežiņam bija 

veiksmīga sadarbība ar māc. Arti Eglīti, kurš daļu no lekcijām ar panākumiem lasa ne-Baznīcas vidē. 

Rekolekciju audio ierakstus un bildes tuvākajā laikā varēsiet atrast mūsu mājas lapā sadaļā „Resursi”. 

http://www.alfakurss.lv/node/393


|| Aktualitātes 
 

Misijas centram ir atvērts jauns konts!  > Sv.Gregora kristīgās misijas centrs | Reģ. Nr. 40801051503 |  
AS "Swedbank" | IBAN: LV65HABA0551031838321 | SWIFT: HABALV22 | < Misijas centram ir sabiedriskā 
labuma statuss, līdz ar to privātpersonas un juridiskās personas, ziedojot mums, var saņemt nodokļu 
atlaides!  Sv.Gregora kristīgās kalpošanas skolas konts LV91UNLA0015000701907 būs aktīvs vēl līdz vasarai.  

Kļūsti par mācekli Misijas centrā! 2012.gada sākumā Misijas centrs uzņems jaunu mācekļu grupu Misijas 

programmā. Pieteikšanās līdz 22.janvārim. Jaunās Misijas programmas sākums: 5.februārī. Programmas 

ietvaros mācekļi darbojas dažādu projektu komandās kopā ar Misijas centra darbiniekiem, brīvprātīgajiem 

un misionāriem, iegūstot jaunas zināšanas, prasmes un reālu kalpošanas pieredzi visdažādākajos projektos 

gan Misijas centrā, gan ārpus tā (līdzšinējās aktivitātes www.gregors.lv sadaļās "Jaunumi" un "Misijas 

darbs"). Mācekļu ikdiena Gregorskolā ir dzīve kopībā, lūgšanas un aktīvas attiecības ar Dievu un ar 

līdzcilvēkiem. Pēc 4 mēnešiem mācekļu sadarbība ar Misijas centru var turpināties, izstrādājot individuālu 

programmu. Dalības maksa: Ls 210 par 16 nedēļām (dzīvošana Gregorskolā un programmas izmaksas).   

 

Turpinās pieteikšanās arī Brīvprātīgo programmai! Jaunieši līdz 24 gadu vecumam, kas ir reģistrēti kā 

bezdarbnieki, var kļūt par Sv.Gregora skolas Asociācijas brīvprātīgajiem, iesaistoties Misijas centra darbā un 

saņemot stipendiju (Ls 40 mēnesī). Pieteikšanās notiek visu gadu!   

 
Misijas centrs ir atvērts – brauciet ciemos! Gregorskolā garīgu stiprinājumu var gūt gan Misijas centra, gan 
mūsu partneru organizētos semināros, nometnēs, rekolekcijās, slavas un pielūgsmes vakaros, Alfas nedēļas 
nogalēs un citos pasākumos. Gregorskola ir arī atpūtas vieta aktīviem kalpotājiem. Misijas centrs mājo lielā 
un skaistā ēkā, kuras semināru un konferenču zālēs varam uzņemt vairāk kā simts viesus, vismaz 24 varam 
izguldīt ērtos dzīvojamos blokos, bet lielākām grupām piedāvājam iespēju pārnakšņot guļammaisos uz 
matračiem centra zālēs. Un lai Dievs jūs svētī, atgriežoties misijas laukā!        

 

             

Jaunumi mājas lapā! Iepazīsties ar Misijas centra komandu, mācekļiem un viņu misijas pieredzi, klausies 
audio ierakstus, kā arī uzzini vairāk par gaidāmajiem pasākumiem: www.gregors.lv. 

|| Tuvākie pasākumi  

 21.decembrī Lūgšanu (klusā) diena Gregorskolā. Neatbildēsim uz telefona zvaniem, sms, e-pastiem, taču 

būsim lūgšanās arī par jūsu iesūtītajām lūgšanu vajadzībām. 

 22.decembrī pl.10.00 svētbrīdis Druvas dienas centrā. 

 23.decembrī Misijas centra gada noslēguma svinības! Plkst. 18.00 Saldus Sv.Jāņa baznīcā misionāra 

Deivida Maikla koncerts „My Christmas memories", ieejas maksa - ziedojums. Plkst.19.30 Misionāru 

programmas mācekļu izlaidums un svinību turpinājums Gregorskolā. Līdzi groziņš.  

 6.janvārī bērnu un jaunatnes centrā Saldū notiks Saldus novada lūgšanu brokastis. 

 6.-8.janvāris Bībeles draugu līgas nometne jauniešiem „Do not disturb”.  http://bdl.lv/lapas/ziemas-nometne 

 12.-14.janvārī starpkonfesionāls mācītāju un kalpotāju gavēnis „Slāpes pēc Dieva”.  www.tautaslugsana.lv 

 15.janvāris-15. februāris Klusuma rekolekcijas LELB prāvestiem. 

 26.-28.janvārī Rīgā notiks Misijas dienas 2012 „Ārā no sālstrauciņa”.  www.misijasdienas.lv  

 

||  Lūgšanu vajadzības  
 

 Par plānotajiem pasākumiem – lai tie izdodas Dieva godam un cilvēkiem par svētību! 

 Par finansēm misijas centram un labu veselību darbiniekiem, misionāriem, brīvprātīgajiem. 

 Par jaunajiem mācekļiem un Misijas centra praktiskajām lietām - kā uzlabot apkures sistēmu utt. 

http://www.gregors.lv/
http://www.gregors.lv/
http://bdl.lv/lapas/ziemas-nometne
http://www.tautaslugsana.lv/
http://www.misijasdienas.lv/

