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Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 
 

Gaidām ciemos draugus no Makgregora draudzes 

 
 

Jau pēc pāris dienām ciemos sagaidīsim mūsu draugus no Amerikas, no mūsu sadraudzības 
draudzes misijas laukā (Makgregora baptistu draudze, Fortmaijersa, Floridas štats, ASV) 19 cilvēku 
sastāvā.  

Otrā rinda no kreisās: Sems Kilmens, Robs Flints, Bils Šrēders, Bils Tērners, Džims Pauels, Pols Šēfers, 
Džefs Brūms, Alans Grīns. Pirmā rinda no kreisās: Betānija Kilmena, Barbara Smita, Džodija Zartmena, 
Džindžera Makloklina, Diāna Hemblinga, Beta Pauela, Džoanna Šēfere, KrisaBrūma, Peidža Grīna, Karlīna 
Hārvuda. Vēl būs arī Deivids Viljamss  - attēlā nav redzams. Ar astoņiem no šīs augusta komandas jau 
esam tikušies - 2013.g. septembrī. 
 

� Informējam un aicinām uz pasākumiem, kas tiek organizēti augusta pirmajā nedēļā no  

5.-10. augustam, kad vienā nedēļā notiek Draugu amerikāņu misijas nedēļas pasākumi,  

Priekules pilsētas svētki un LBDS Muzikālās kalpošanas apvienības organizētais 3.Priekules Mūzikas 

festivāls: 

 



• Vasaras Bībeles skola 5-10 gadu veciem bērniem no 5.-8. augustam no plkst. 10.00 - 14.00 mūsu 
baznīcā un pieguļošajā teritorijā (pieteikšanās praktiski beigusies, sīkāka informācija pa tel.2680 1575 
(Zenta) vai 2912 0756 (Liena). Vajadzīgi vēl kalpotāji (pie sporta aktivitātēm, palīgi u.c.) 

• Sports, mūzika, drāma pusaudžiem, jauniešiem no 11 līdz 20 gadu vecumam no 6.-8. augustam no 
plkst. 10.00 hallē, stadionā un kultūras namā (sīkāka informācija pa tel. 2826 3171 (Valters) vai 2863 
6412 (Agate). Informējiet pazīstamos jauniešus, kaimiņu pusaudžus un jauniešus, jūsu radu bērnus, 
kuri, iespējams, atpūšas Priekules pusē. Būs plakāti un flaijeri ar sīkāku informāciju. 
 

Ceturtdien, 7. augustā: 

• Draugu amerikāņu sniegtais koncerts 7. augustā plkst. 19.00 Priekules kultūras namā 
Programmā: dziesmas, liecības, sveicieni. Koncerts ir bez maksas. Pēc koncerta iespēja draudzēties ar 
floridiešiem pie tējas tases.  
Visi mīļi aicināti! Nāciet paši un ņemiet līdzi radus, draugus, kaimiņus! 

 

Piektdien, 8. augustā: 

• Mūzikas festivāla atklāšanas koncerts „Iesākumā bija...” piektdien, 8. augustā plkst. 18.00 Priekules 
hallē. Piedalās draudžu mūziķu apvienotais simfoniskais orķestris, kopkoris, solisti. 

• Pielūgsmes koncerts „Turēšos es!” piektdien, 8. augustā plkst 21.00 Priekules hallē. Piedalās mūziķu  
grupas un „Kora darbnīcas” koris. 

 

Sestdien, 9. augustā 

• Aicinām draudzi un nozares kopā ar amerikāņu draugiem doties Priekules svētku gājienā no novada 
domes uz stadionu pie halles sestdien, 9.augustā plkst. 10.00 (pulcēšanās plkst. 9.30 Saules ielā pie 
novada domes). Nesīsim Kristus Vēsti šajā gājienā, kopīgi dziedot dziesmas, sveicinot priekulniekus un 
viesus. Novada domes gājiena nolikums, atsaucoties uz Ikara leģendu, aicina gatavot 
lidlīdzekļusmūsdienu izpratnē, ar ko doties gājienā. Tas paliek katra paša ziņā, vai to darīt. Mēs kā 
kristieši varam uz lidošanas tēmu skatīties bībeliskā izpratnē, piemēram, izgatavojot plakātus: Jesajas 
40: 31 „Bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā 
ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst.” 

• Festivāla koru maratonkoncerts sestdien, 9. augustā plkst. 12.00 Priekules hallē Koru festivāla 
ietvaros. Mūzikas festivāla kori katrs uzstājas ar divām dziesmām, uzstāsies arī mūsu draugi no ASV. 

• Mūzikas festivāla Svētku vakara koncerts „Mana dziesma”, sestdien, 9. augustā plkst. 18.00. Piedalās 
Priekules novada un baptistu draudžu savienības apvienotais koris, instrumentālā grupa, solists 
Renārs Kaupers. Programmā - Ērika Ešenvalda skaistās un pazīstamās kora dziesmas „Aicinājums”, 
„Pie Tava krusta”, „Dvēseles dziesma” un citas, kā arī populārās Renāra Kaupera melodijas „Joka pēc 
alfabēts”, „Mazā bilžu rāmītī” u.c. 
 

Svētdien, 10. augustā 

• Ekumēniskais dievkalpojums, kas reizē ir arī 3. Priekules koru festivāla noslēgums, svētdien, 
10.augustā plkst. 11.00 Priekules hallē  

Piedalās Mūzikas festivāla dalībnieki, kopkoris un mūsu draugi no Makgregora baptistu draudzes 
ASV. Programmā kristīgās dziesmas, t.sk. Ērika Ešenvalda „Dvēseles dziesma”. Svētrunu teiks mūsu 
draudzes sludinātājs Mārcis Zīverts. 

 
Dievkalpojuma laikā pie halles bērniem tiks nodrošināta bezmaksas atrakcijas  piepūšamajā pilsētiņā, 
velokartiu.c. aktivitātes (svētku aktivitāšu komplektu Priekules baptistu draudzei nodrošina LBDS. Arī šeit 
ir vajadzīgi kalpotāji pie atrakcijām, lūdzam pieteikties pie Guntara.) 
 

� UZMANĪBU! UZMANĪBU! UZMANĪBU! 

Ekumēniskā dievkalpojuma laikā nenotiek dievkalpojums baptistu baznīcā svētdien, 10. augustā. 

Lūdzu, ziņojiet cits citam! Tā vietā aiciniet, dodieties kopā, aizvediet ar transportlīdzekļiem radus, 

draugus, kaimiņus, draudzes seniorus uz ekumēnisko dievkalpojumu hallē. 



Aicinām draudzi un draugus piedalīties, apmeklēt šos pasākumus, ņemt līdz radus, draugus, 
kaimiņus, draudzēties ar priekulniekiem un ciemiņiem no visas Latvijas, parādīt viesmīlību un, ja 
nepieciešams, palīdzēt, kur redzat tādu vajadzību. 

Aicinām draudzi un draugus pieteikties kalpošanai ar transportu (draugus amerikāņus ir 
nepieciešams vest Priekules ietvaros), tulkošanu, foto un video, uzkopšanu, kalpošanai pie uzkodām, 
kalpošanai pie svētku komplekta ar piepūšamajām atrakcijām, popkornu, velokartiem, pie telpu 
uzkopšanas u.c. (esat aicināti pieteikties pie draudzes priekšnieka Guntara). 

Ļoti svarīgas ir jūsu aizlūgšanas par šiem pasākumiem. Aizlūgsim par draugu komandu no ASV, 
par viņu ceļojumu uz Latviju, par viņu ģimenēm, par mūsu kopīgo darbu augustā, par misijas darbu 
Priekules novadā. Lūdziet par to, lai Dievs dod cilvēka fiziskajai miesai arī patīkamu un izturamu laiku. 
Lūdziet par esošajiem un vēl trūkstošajiem kalpotājiem. Lūdziet, lai Dievs kalpotājiem dod Savu spēku 
izturēt, nepagurt. Lūdziet, lai Dievs kalpotājiem un organizatoriem dod gudrību. Lūdziet par tiem, kas 
līdzdalīs Evaņģēlija vēsti. Lūdziet par visiem muzikālajiem ciemiņiem. Lūdziet īpaši par ļaudīm, kas 
ikdienā neapmeklē baznīcu, lai viņi tiek Labās Vēsts uzrunāti. Lūdziet par cilvēkiem, kas iepazīs Jēzu šajā 
laikā. Lūgsim, lai visā, kas tiks darīts, Dievs tiek pagodināts. 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 

Pusaudžu draudzību dienu nometne Jūrmalciemā 
 

 Ar Priekules baptistu draudzes pusaudžu 
iniciatīvu un projekta „Paplašini robežas 2” ietvaros 
no 2.-6. jūlijam Jūrmalciemā jūras tuvumā Rogu 
ģimenes īpašumā notika Priekules pusaudžu 
draudzības dienas. Šo dienu moto bija „Ar Dievu mēs 
spējam visu!” Piedalījās ap 20 mūsu pilsētas un 
apkārtnes pusaudžu. 

Viss iesākās ar to, ka ar mikroautobusu 
nokļuvām Bernātos un sākām savu 10 km ceļojumu 
līdz Jūrmalciemam, ejot gar jūras malu (daži pa jūru). 
Labi iedeguši ieradāmies „Jaunulpēnu” mājās , kur 
mūs sagaidīja visjaukākās un viesmīlīgākās 
saimnieces. Šajās piecās dienās ļoti labi iepazinām 
viens otru, mācījāmies uzticēties Dievam, slavējām 
Viņu par Viņa varenajiem darbiem, piedzīvojām 
dažādus pārsteigumus no Dieva un viens no otra. 
Neizpalika arī praktisks darbs – šoreiz lielā malkas 
talka, kurā tika pārbaudīta mūsu pacietība un 

izturība, bet mēs to 
paveicām6 Gādīgais mājas 
saimnieks Ivars Roga mūs 
lutināja ar paša nozvejotām 
un čiekuros kūpinātām 
dažādām zivīm. Redzējām 
un mazliet varējām arī 
piedalīties to tapšanas 
procesā. Tika mums arī 
brīnišķīgi izbraucieni jūrā ar 
mazu zvejas kuģīti. Tas bija 
lielisks piedzīvojums! 
 Vēl kāda lieta, kas 
paliks atmiņā ir reāla 
glābšanas plosta atvēršanās 
demonstrācija, bērni varēja 
praktiski redzēt kā tas notiek 
un uzzināt visu par tajā 
esošām lietām, to 
nepieciešamību, nogaršot uz 
plosta esošu maizīti, ūdeni, 
redzēt kā darbojas 

signālraķetes un izmēģināt plostu jūrā. Šajā lietā mūs 
visus izglītoja mūsu draudzes sludinātājs Mārcis 
Zīverts. 
 Protams, kopā arī spēlējām dažādas 
izturības un atjautības spēles. Ar skolotāju Zentu 
Svaru cēlām smilšu pilis. Pāri visam vēl lielie ūdens 
prieki, sauļošanās, atpūta šūpuļtīklos, neaizmirstama 
nakts trase, kuriozi un iedvesmojoši vakara viesi – 
Estella Gulbe, Miķelis Mažis. 
 Paldies pusaudzēm Martai, Amandai un 
Rebekai par neatlaidību un ierosmi rīkot šādas tik 
piepildītas un neaizmirstamas dienas. Paldies 
saimniecei Aigai un viņas komandai, kas mūs četrreiz 
dienā veselīgi pabaroja. Paldies Vaidai Šeflerei par 
sponsoru meklēšanu un garšīgu dārzenīšu, riekstu 
sagādi. Paldies Sintijai Konkolai, Valteram Siksnam 
un viņa draugam Raitim, kas visu redzēja. 

Piecas dienas pusaudžus un pārējos pieskatīja – Liena Ašme. 



Ekspedīcija Tēvi & Dēli 2014 

 No 18.-20.jūlijam Priekules baptistu draudze 
sadarbībā ar Priekules novada pašvaldību jau trešo 
gadu organizēja “Tēvu un dēlu” ekspedīciju ar kanoe 
laivām, lai pavadītu kopā kvalitatīvu laiku – ar to 
domāts, ka tētis velta visu savu uzmanību savam 
dēlam ne tikai dažas minūtes dienā, bet visu 
ceļojuma laiku. 

„Es atceros no savas bērnības tās dažas 
epizodes kopā ar savu tēti. Braucām uz mežu ar 
“šperriņu” (kāju minamo mopēdu), sēdēju uz spilvena 
un biju iekrampējies tētim “trenūzenēs”- sporta 
biksēs. Mežā izrakām papardi un atvedām mājās. 
Tas bija mūsu laiks. Tas ilga 1,5 stundu un es šodien 
par to jūsmoju. Man ir 36 gadi un es to joprojām nesu 
sirdī. Vēl mēs braucām nelielā piknikā uz Vadakstes 
upi netālu no Ezeres. Biju jau paaudzies. Mēs vienu 
rītu braucām ar piepūšamo laivu makšķerēt. 
Redzējām mežacūku baru. Patiesībā es pirmo reizi 
redzēju mazos strīpainos rukšus. Tad braucot tālāk, 
pirms mums nogāzās bērzs pašā upē. Uzskrēju 
paskatīties – tas bija bebra kunga darbs “Ahoi, bebra 
kungs. Tā nedari vairs.” Man nebija tādas iespējas 
uzaugt kopā ar tēti, taču maniem dēliem ar mani ir 
iespēja, un es to gribu darīt ar pamatīgu ieguldījumu. 
Es neesmu labākais piemērs, bet darīšu visu 
iespējamo. Tāpēc tēviem un dēliem ir jābūt savam 
laikam. Īpašam laikam kopā. Savi piedzīvojumi, savi 
riski, sarunas, sacensības, pārgalvības – viss 
iespējamais, kamēr mamma neredz. Patiesībā es ar 
interesi gribu zināt, kādi būs mani mazdēli. Vai viņi 
saņems no maniem dēliem to, ko tagad viņos 
ieguldu? Es izaicinu arī tevi īpašam laikam kopā ar 
savu dēlu!!! Meitas, nepārprotiet. Tēviem un meitām 
arī ir nepieciešams īpašs laiks, un es to apzinos! 

18. jūlija vakarā izbraucām no Priekules 
baptistu baznīcas uz atpūtas vietu “Imulas”, kas 
atrodas starp Sabili un Kandavu. Vakarā iekūrām 
uguni; pirmā tēja, desiņas un nakts pienāca ātri. No 
rīta pirmie jau pus sešos augšā, pamana, kā 

mežacūkas nāk dzert 
Abavas ūdeni. Izmantojām 
iespēju piedalīties “Pasaku 
meža” trasē. Zēni sadalījās 
2 komandās un devās 
aizraujošā sacensībā, kur 
medaļa tikai viena. Pēc 
izietās trases laižamies 
Abavā un pirmās pusdienas 
ieturam Sabilē pie tilta. Pa 
ceļam veiksme bija mūsu 
pusē, jo izdevās saķert zivis 
vakariņām. Mūsu 
nakšņošanas vieta bija 
Abavas Rumba. Pirmās 
dienas ceļojums pa upi 
nebija nogurdinošs. 
Iekārtojām nometnes vietu. 
Malku gan nācās pat atvest 
laivā no Abavas otra krasta. 
Zēni metās Abavā un 
izmantoja laiku, lai 
pārbaudītu, vai glābšanas 
vestes patiešām glābj. Bija 
iespēja izmantot arī 

“tarzanku” – no krasta ar striķi lēkt Abavā. Vecumam 
nebija ierobežojumu, galvenais ka glābšanas vestes 
notur virs ūdens. Oi, es te par daudz sāku atklāt 
mammām nevajadzīgu informāciju. 

Nākošās dienas rīts pierāda, ka vīri ar 
saviem dēliem nekur nesteidzas un enerģija ir daudz 
patērēta, tāpēc no rīta nesteidzamies celties. 
Brokastīs folijā sautēti jaunie kartupelīši20 min uz 
oglēm, mājas sviests, zaļumi, burkāni, garšvielas. 
Tās tik bija brokastis! Pēc brokastīm vēl viena kopēja 
bilde un tad laižamies lejā pa Abavas Rumbu un 
piestājām Sventēs. Atkal jauns izaicinājums katram 
vīram, kurš nav laidies trošu ceļā pāri Abavai. 
Galvenais neskatīties lejā. Stipri turēties un laicīgi 
sākt bremzēt. Cienot mammu satraukumus, detaļās 
neizplūdīšu. Vecumam ierobežojumu nebija tāpat kā 
ātrumam un riskam. Pēc iegūtās jaunās pieredzes un 
pāris ekstrēmiem momentiem dodamies tālāk uz 
Rendas pusi. Pa ceļam – pusdienas Abavas 
stāvkrastā: vīri ēd, zēni peldas. Pēc tam vīri atkal ēd 
un arī zēni ēd. Tad pēdējais cēliens līdz Rendai 3,5 
stundas bez īpašas apstājas airējam 15 km. 

Kopā piedalījāmies 12 dēli vecumā no 5 g. 
līdz 14 g. un 11 vīri. Kopā veicām 35 km pa Abavu. 
Upe ir ļoti pieprasīta, daudz laivotāju grupu. Pa ceļam 
vairākas krāces, ļoti līkumaina, kas padara ceļojumu 
interesantu. Daudz stāvkrastu un skaista daba. 
Vietām upe sekla un šaura, vietām -dziļa un plata. 
Piedzīvojums ir tā vērts. Šo īpašo brīdi uzskatu par 
izdevušos. Vīri pieprasa to atkārtot atkal un atkal. Ir 
kopēji piedzīvojumi no iepriekšējiem gadiem. Ir 
vajadzība pēc jauniem piedzīvojumiem.  

Sestdienas rītā dzima kopēja vīzija. Nākošā 
gadā upes iemainīt pret jūras ceļojumu – doties 
nelielā izbraukumā uz kaimiņu zemi Igauniju uz 
Ruhnu – Roņu salu. Vienojāmies, ka sāksim krāt 
līdzekļus un doties jauniem izaicinājumiem pretī. 
Zēniem un vīriem ir mežonīgas sirdis. Tās nevar 
apturēt, arī manu nē !!!”  

/Mārcis Zīverts/ 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kā draudze mēs finansiāli atbalstām un aizlūdzam par organizāciju Jaunatne ar misiju, jā, mēs 
piedalāmies ar ziedojumu - finansiālu un garīgu atbalstu. 
Vēstule Mārcim no Ēču ģimenes:  

Sveicieni no Valdemārpils! Paldies par Tavām aizlūgšanām par mūsu Ķēniņa bērnu kalpošanu 
Zviedrijā. Šeit būs neliels pārskats, par to, kāmums gāja tur, un ari par citiem notikumiem. 

 

Prakse Zviedrijā 

 
 

Šīs bildes ir no mūsu prakses. Gribam pastāstīt tikai pāris stāstus. Bilde pa kreisi ir no mūsu 
evaņģelizācijas programmas Vesterosā. Vīrs pa kreisi bija viens nodarbiniekiem tajāvietā, kur uzstā-
jāmies. Izrādījās, ka tiesa viņam bija piespriedusi piespiedu darbu, un tābija viņa pēdējādiena. Mums 
bija prieks, ka varējām ar viņu dalīties un aizlūgt par viņu. Tas bija Dieva sakārtots laiks. Prakses laikā 
Ķēniņa bērni aizlūdza par Zviedriju un par sastaptajiem cilvēkiem (viens no lūgšanu laikiem vidējā 
bildē). Bilde pa labi ir no ielu evaņģelizācijas Sederčepingā. Mums bija interesants novērojums – tad 
kad mēs rādījām programmu angliski un devāmliecības latviski (tulkotas zviedriski), cilvēkiapstājās un 
klausījās. Bet, kad sākāmdziesmu/deju zviedriski, cilvēki devās prom. Bet mēs lūdzām par cilvēkiem un 
pasludinājām evaņģēliju. Paldies par aizlūgšanām! 
 Mēs gandrīz iekļuvām avārijā, kad braucot pa lielceļu, mums tieši blakus smagajai mašīnai 
atvienojās piekabe. Paldies Dievam, piekabe neuzbrauca mūsu busiņam un neviens necieta. Lūdzu, 
turpini aizlūgt par Ķēniņa bērniem, ka viņi turpinātu pieaugt Dievā. Lūdzu aizlūdz ari par cilvēkiem, 

kurus mēs satikām un kuri dzirdēja Labo Vēsti. 

 

 Rehabilitācijas centra būvniecība 

  
Mums par lielu svētību misijā ieradās celtnieku 

brigāde no  Venturas Kalifornijā. Komanda labi 
pastrādāja, uzliekot reģipsi zālēpie griestiem, kā arī 
pastrādāja otrajā stāvā. Lūdzu aizlūdz, lai mums būtu 

vairāk brīvprātīgo, kā arī finanses šim projektam. 

Sīkāka informācija http://freedom61.me 

 

 

360 apmācību programma un Nāciju Universitātes apmācība Zviedrijā 

Aptuveni desmit gadus atpakaļ Jaunatne ar Misiju organizēja apmācību programmu jauniešiem, kas 
saucas Apmācību un kalpošanas skola (AKS). Tā ir kā mini-KMS jauniešiem. Tad notika kādas izmaiņas 
vadībā un bija vēl citi iemesli, bet programma tika pārtraukta. Pēdējos pāris gados Dievs uz mums ir 
runājis, ka mums šī programma ir jāatsāk. Tā šajā gadā mēs esam spēruši pirmo soli. JAM Zviedrijā rīko 
līdzīgu programmu, ko sauc 360, ar domu, ka jauniešiem būtu iespēja pārvērtēt visu savu dzīvi un 
mācīties staigāt ar Dievu par visiem 100% visā dzīvē. Tā mēs aizsūtījām trīs jauniešus (ieskaitot Pēteri) 
un vienu darbinieci, lai viņi tiktu apmācīti un varētu būt darbinieki nākošajā gadā Latvijā. Nākošajā 
nedēļā viņi kalpos praksē Liepājā. Lūdzu, aizlūdz, lai visai komandai ir ļoti laba un svētīga kalpošana. 

Mums ir arī finansiāla vajadzība – Dievs mūs bija svētījis ar pietiekami daudz finansēm lekciju daļai 

Zviedrijā, bet viņam vēl joprojām ir nepieciešami 130 EUR praksei.Vai Tu, lūdzu, varētu aizlūgt un 



prasīt Dievam, vai Tu varētu viņu atbalstīt šai praksei? Ar €20 vai €10 vai jebkuru citu summu, ko tas 

Kungs Tev liek sirdī? 
Augusta vidū man (Kristīnai) kā JAM Latvijā apmācību programmu direktorei būs jādodas uz 

Zviedriju uz Nāciju Universitātes konsultāciju/konferenci. Šim pasākumam man jau biļetes ir iegādātas, 
bet man joprojām ir nepieciešami 100 EUR maksai par konferenci. Vai Tu, lūdzu, varētu ari lūgt un 

pārdomāt par iespēju atbalstīt šo pasākumu ar jebkuru summu, ko tas Kungs ieliek sirdī? 
Paldies par Tavām lūgšanām un Tavu atbalstu. Paldies, ka esi daļa no mūsu kalpošanas. Lai 

Kungs Tevi bagātīgi svētī!       
 
Jēzus mīlestībā - Jānis, Kristīna, Pēteris, Filips Ēči. 

 
 
 
 
 
 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

Bībeles lasīšanas plāns augustā 

1. 2. Kor. 5:1-10; Sal. pam. 21:17-26 
2. 2. Kor. 5:11-21 un 6:1-2; Ps. 105:1-11 
3. 2. Kor. 6:3-18 un 7:1; Ps. 105:12-22 
4. 2. Kor. 7:2-16; Ps. 105:23-36 
5. 2. Kor. 8:1-15; Sal. pam. 21:27-31 un 22:1-6 
6. 2. Kor. 8:16-24 un 9:1-5; Ps. 105:37-45 
7. 2. Kor. 9:6-15; Ps. 106:1-15 
8. 2. Kor. 10; Ps. 106:16-31 
9. 2. Kor. 11:1-15; Sal. pam. 22:7-16 
10. 2. Kor. 11:16-33; Ps. 106:32-39 
11. 2. Kor. 12:1-10; Ps. 106:40-48 
12. 2. Kor. 12:11-21; Ps. 107:1-9 
13. 2. Kor. 13; Sal. pam. 22:17-27 
14. Gal. 1; Ps. 107:10-22 
15. Gal. 2:1-10; Ps. 107:23-32 

16. Gal. 2:11-21 un 3:1-9; Ps. 107:33-43 
17. Gal. 3:10-25; Sal. pam. 22:28-29 un 23:1-9 
18. Gal. 3:26-29 un 4:1-20; Ps. 108:1-5 
19. Gal. 4:21-31 un 5:1-6; Ps. 108:6-14 
20. Gal. 5:7-26; Ps. 109:1-20 
21. Gal. 6; Sal. pam. 23:10-18 
22. Ef. 1; Ps. 109:21-31 
23. Ef. 2; Ps. 110:1-7 
24. Ef. 3; Ps. 111 
25. Ef. 4:1-16; Sal. pam. 23:19-28 
26. Ef. 4:17-32 un 5:1-7; Ps. 112 
27. Ef. 5:8-33; Ps. 113 
28. Ef. 6; Ps. 114 
29. Fil. 1:1-26; Sal. pam. 23:29-35 un 24:1-4 
30. Fil. 1:27-30 un 2:1-11; Ps. 115:1-11 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Dzimšanas dienu svin: 

  6.08. – Armands Spēks 

  6.08. – Mārīte Sisene – 30 gadu jubileja 

14.08. – Raivis Siksna 

16.08. – Imants Dīcmanis 

17.08. – Anita Peneze 

21.08. – Ramute Prauliņa 

21.08. – Dace Saulīte 

22.08. – Estella Gulbe 

24.08. – Aina Zaķe 

26.08. – Zigurds Barbins 

28.08. – Mārīte Kalniņa 

28.08. – Sofija Kātiņa 

30.08. – Linda Čertogonova 

 

Tev nav jāatrod spēks, lai noliktu sevi pie Jēzus kājām. Tu jau esi Viņa rokās. /K.Crandall/ 

 

Kopējā vajadzība ir 230 EUR. Ja Dievs ieliek Tavā sirdī mūs finansiāli atbalstīt 

praksei un NU apmācībai, tad vari savu ziedojumu sūtīt uz Jāņa (pers. kods 210672- 
12503) kontu LV81HABA0551018243968 (Swedbank) vai LV14UNLA0050005851930 

(SEB banka) 

 

Pateicība Dievam un šis avīzītes tapšanas palīgiem. zentasvara50@inbox.lv 

 


