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Ziemassvētku laiks ir brīnumu laiks. Un lai arī kā ir gājis vai negājis šajā 
laikā, brīnumu ir bijis daudz.  

 Paldies par tavām lūgšanām un atblastu finansiāli, jo Tu esi daļa no šo 
brīnumu īstenošanās. Laiks ir aizritējis un pat neaptverot, ka tas īsti 
notiek, arī šīs KMS skolas lekciju daļa ir jau aizritējusi. Pirmās prakses 
komandas jau devušās ceļā.  

Bet es ar savām Indijas komandas dāmām ceļā došos šā gada nogalē. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Šī esot pirmās  Jaunā gada egles 

vieta Rīgā. Kā redzat, egle  tur stāv 

joprojām ;)
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pēdējā lekciju nedēļa ar skolotāju Džozefu, kurš mācija par 

dzīvošanu Dieva dēlu un meitu identitātē. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indijas komandas dāmas: 

Evija, es, Sandra, Diāna un Gabrielle 

KOMANDAS PLĀNS: 

14.-23.12.15.- gatavošanās praksei 
24.-27.12.15.- ziemassvētku brīvdienas 

31.12.2015.- dodamies uz Indiju 
02.01.16.-19.02.16.- prakse Indijā (Guwahati) 
20.02.16.-03.03.16.- prakse Indijā (Mumbaja) 

04.03.2016.- atgriežamies Latvijā 
08.03.2016.- KMS Izlaiduma diena 

Decembra sākumā vienas nedēļas laikā mūsu komadas 
sagatavošanās  darbi  noritēja  milzu  soļiem.  Pirmais 
brīnums bija nopirkt biļetes lidojumam uz Indiju par 
negaidīti   zemu   cenu   un   tas   tiešām   ir   brīnums. 
Iepriekšs rakstīju, ka dosimies uz kādu pilsētu Indijas 
dienvidos un Dievs mūs iedrošināja un rādīja, ka tā ir 
Mumbaja. Un kā apstiprinājums tam ir tas, ka lētās 
biļetes   bija   caur   Mumbaju.   Līdz   ar   biļešu   iegādi 
varējām arī sākt pieteikties Vīzām un arī šis process 
noritēja negaidīti viegli. Latvijas meitenēm ir vīzas jau 
rokā,   bet   šobrīd   vēl   gaidām   Igaunijas   un   ASV 
studentēm. 
Brīnumi ir piedzīvoti arī tajā kā Dievs sagādāja finanses, 
kas līdz šim bija nepieciešamas. 
Man šobrīd 1600 € vietā ir vēl nepieciešami tikai 780 €.

 
Mēs dodamies ceļā 31. decemdrī un tādēļ šajā reizē būs tādas neierastas 
Jaunā gada svinības- visticamāk Vācijas lidostā. Līdz tam gatavojamies 
kalpošanām (gatavojam Bībeles studijas kalpošanas laikam Guwahati 
ciematos, plānojam programmas bērnu nometnēm un daudz lūdzam par laiku 
Mumbajā). Un pavadam laiku slavējot Jēzu par to, kāds Viņš ir un to kas vēl 
gaidāms.  
 

Vēlot skaistu ziemassvētku laiku un  
neierastu Jaunā gada sagaidīšanu arī tev,  

Arta 
 

T: +371 29526186 e-pasts: arta.ivanova@inbox.lv 
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