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Latvijas baptistu VIII Dziesmu svētki izskanējuši 

„Mēs esam aicināti dziedāt jauno dziesmu, kas atnes ticību, iedrošinājumu un veselīgu darbošanos nevis 
veco negāciju, kurnēšanas un neticības dziesmu.  Brāļu draudžu kustība 18.gadsimtā mūsu tautā atnesa 
garīgu atmodu, izglītību, morāli, latviešu identitāti un dziesmu svētkus, ieliekot pamatus mūsu valsts 

tapšanai. Taču vēlāk šī kustība apslāpa, jo tā sāka dziedāt „veco dziesmu”, izolējot sevi no sabiedrības un 
kritizējot tos, kas netic. Mums no tā ir jāmācās. Baptistu draudzēm Latvijā ir jābūt pieejamām un aktīvām, 
lai sabiedrībā nestu iedrošinājumu, atbalstu un garīgu gaismu,” aizvadītajos dziesmu svētkos savā uzrunā 

teica Latvijas baptistu draudžu savienības bīskaps Pēteris Sproģis. 
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Vasaras Bībeles skola bērniem, kas ilga no 8.-11.jūlijam, ir noslēgusies ar smiekliem, jautrību, jauniem 
draugiem un skaistiem piedzīvojumiem! Bībeles skola notiek jau sesto vasaru un šogad tās bija četras 
pārsteigumiem bagātas dienas par tēmu „Ķēniņvalsts klints”, kas ietvēra izglītojošas aktivitātes par to, kas 
cilvēku dara stipru, Bībeles stāstu ceļojumu, radošas darbnīcas, izzinošus eksperimentus, našķu 
gatavošanu, dziesmu dziedāšanu un sporta aktivitātes. Īpašs viesis šī gada pasākumā bija ķēniņš un 
ķēniņiene, kas uzraudzīja savu karalisko galmu – atnākušos bērnus, no to vidus katru dienu tika iecelti arī 
savi bruņinieki un galma dāmas, kas palīdzēja ķēniņam un ķēniņienei viņu karaliskajās gaitās. 
Bībeles skolas eksperimentu tornī notika neparasti eksperimenti, – tika peldināti apelsīni, viena uz otra 
liktas 10 naglas (uzmini nu, kā to var izdarīt?) u.c. Eksperimentus bērni vēroja ļoti ieinteresēti, uzdodot 
daudz jautājumu un izsakot savus secinājumus. 
Katru dienu notika sporta aktivitātes, kur bērni varēja izskrieties, sacensties komandu stafetēs, kā arī 
mācīties gan uzvarēt, gan zaudēt. Nodarbību beigās bērni devās mājup ar misijas uzdevumu – izdarīt kādu 
labu darbiņu ģimenē. 
Noslēguma dienā uz ģimeņu pēcpusdienu tika aicināti arī bērnu vecāki. Šo pasākumu īpašu padarīja 
noslēguma pārsteigums – piepūšamās atrakcijas lielākiem un mazākiem bērniem. Vairākas stundas 
aizritēja smieklos un sarunās. 

 

 



 
 
Paldies Priekules novada pašvaldībai, kas projekta „Paplašini robežas” ietvaros atbalstīja šīs aktivitātes! 
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 Pusaudžu draudzības dienas „Vienmēr virsotnē!” 
 No 30.jūnija līdz 4.jūlijam Jūrmalciemā, Rogu ģimenes īpašumā „Jaunulpēni”, projekta „Paplašini 
robežas” ietvaros, atkal rosījās pusaudži. Šoreiz to bija ap 40. Lieliska iespēja ieguldīt laiku, zināšanas 
un mīlestību mūsu bērnos. Šīs dienas tika Dievam izlūgtas un vērtīgi piepildītas ar pašu pusaudžu idejām, 
Martas Rogas neatlaidību, draudzeņu palīdzību un mūsu draudzes mācītāja Mārča izturību. 

 Kas tur notika? Spēles, nakts trase,  peintbola  trase Guntara Ķera vadībā, Daces Reles 
izdzīvošanas mācības mežā, ugunsdzēsēja Arvīda Siseņa praktiskās nodarbības glābšanas darbos, 
atsvaidzinošas peldes jūrā, vizināšanās ar Ivara Rogas zvejas kuģīti, čiekuru lasīšanas sacensības, lai 
kūpinātu saimnieka zvejotās zivis, lieli katli ar gardām Aigas Rogas gatavotām maltītēm, vasaras saulrieti, 
kreklu apzīmēšana, Talantu šovs, 30 km brauciens pa bezceļu ar velosipēdu, un vēl noslēpumainais „Glow 
stick” vakars pašā meža vidū, pielūgsmes brīdis kopā ar Filipu Baumani, bet viesis Oskars iedrošināja 
mūsu zēnus piedalīties vēl lielākos izaicinājumos. 
 Draudzības dienas paskrēja ātri. Aizvadīts neaizmirstams laiks kopā, atmiņā paliks ikviens 
pusaudzis - cits ar to, ka no rītiem grūti piecelties, daži ar to, ka vajadzēja noskaidrot, kas rīkojis 
noslēpumaino vakaru meža vidū, cits slepus līda vadītāju teltīs, lai atrastu ko zīmīgu... tā turpināt varētu 
gari. 
Kā saka paši pusaudži: ”Tik foršas dienas kopā! Pusaudži rullē! Vienmēr virsotnē!”   



 

 

 

Paldies visiem palīgiem par ieguldīto mīlestību, ko parādījāt mūsu bērniem. Paldies  Priekules novada 
pašvaldībai , „Kurzemes Gaļsaimniekam”, Maizes ceptuvei „Priekule” un Vaidai Šeflerei par 

sagādātajiem dārzenīšiem un riekstiem. 
Bagātīgi piedzīvojumi tagad būs gan dalībnieku, gan organizatoru un viesu atmiņu albūmā. 

Liena Ašme 
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Tēvu un dēlu ekspedīcija uz Roņu salu 

Jūlija pēdējās nedēļas nogale bija ilgi gaidītais vīru laiks – ekspedīcija uz Roņu salu. Dievs bija devīgs ar 
vēju. Šūpošanās jūras viļņos ar rezultātiem – „zivis tika barotas”! Kopā būšanas laiks ar tēviem ir atstājis 
neizdzēšamas atmiņas „mazo vīru” sirsniņās! 

 

  
Roņu sala vai Ruhnu  ir Igaunijai piederoša sala Rīgas jūras līcī. Roņu salas platība ir 11,9 km², tajā 
dzīvo ap 120 iedzīvotāju. Roņu sala ir viena no visizolētākajām apdzīvotajām vietām Eiropas 
Savienībā. Roņu salā no aizvēsturiskiem laikiem līdz 1944. gadam dzīvoja etniskie zviedri, pēc 2. 
pasaules kara to sāka apdzīvot igauņi. Tā ir apmēram 5km gara un 3km plata. 

 
  APSKATES OBJEKTI: Roņu salas bāka -  metāla konstrukcijas bāka celta 1877. gadā, veidota 
no Francijā ražotām metāla detaļām, pats Eifelis pieminēts. 
 Roņu salas vecā baznīca - unikāla koka celtne, celta, izmantojot strandējuša burinieka vraka 
kokmateriālus 1644. gadā (Wikipedija) 

 
 Kādiem šis ceļojums tik ļoti gājis pie sirds, ka ir vēlme iegādāties jahtu☺. Tik ļoti gribas atkal tur 
nokļūt! 
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Mīļie brāļi un māsas un visi tie, kuri palīdzējāt, ziedojāt un darbojaties „Cerību planētā” 

  Bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām un viņu ģimeņu vārdā sirsnīgi pateicos jums visiem, kuri 
dažādos veidos palīdzējāt, lai varētu notikt nometne „Cerību planēta”! Pateicos par aizlūgšanām, par 
ziedojumiem individuāli un Labo darbu dienas ietvaros, par palīdzību sagatavošanās darbos! Īpašs 
paldies visiem, kuri visu nedēļu pašaizliedzīgi kalpoja nometnē! Jūs visi kopā bijāt tie, kuri lika bērnu un 
vecāku acīs un sirdīs iemirdzēties cerības dzirkstelei. Ticu, ka tā tur kvēlos vēl ilgi, varbūt līdz nākošai 
vasarai, līdz nākošai nometnei.....      

„Cerību planētas” vārdā projekta vadītāja Elita Lapiņa 
 

 

 Debesīs bija miljoniem zvaigžņu visās 
iespējamās krāsās- baltas, sudrabotas, zaļas, 
zeltītas, sarkanas un zilas. 
 Kādu dienu zvaigznes noraizējušās 
uzrunāja Dievu: - Kungs, mēs vēlamies dzīvot uz 
zemes starp cilvēkiem. 

- Jūsu vēlēšanās taps izpildīta, - atbildēja 
Dievs.- Lai nolaistos uz zemes, jums jākļūst 
mazmazītiņām- tādām, kādas izskatāties no 
attāluma. 
 Tonakt pasaule piedzīvoja brīnumskaistu 
zvaigžņu lietu. Dažas no zvaigznēm iemitinājās 
baznīcu torņos, citas nolēma nolaisties uz lauka 
un paskrieties ar jāņtārpiņiem, bet dažas 
iemiesojās bērnu rotaļlietās...... un pasauli 
pārņēma brīnumains gaišums. 
 Tomēr laika gaitā zvaigznes nosprieda 
doties atpakaļ uz debesīm, zemi atstādamas 
tumsas un skumju varā. 

- Kādēļ esat atgriezušās?- vaicāja Dievs, 
atkal redzēdams zvaigznes debesīs. 

- Kungs.... mēs nespējām dzīvot 
uz zemes. Tur valda posts, vardarbība, 
naids un netaisnība...... 

 Dievs viņām sacīja:- Taisnība! 
Jūs, zvaigznes, iederaties šeit, debesīs. 
Zeme ir vieta visam, kas nepastāvīgs, 
pārejošs, vieta tiem, kas neizvēlas īsto 
ceļu, pieļauj kļūdas un iet bojā... uz 
zemes nav nekas pilnīgs. Savukārt 
debesīs nav ciešanu, šeit viss ir 
nevainojams, nemainīgs un mūžīgs. 
 Kad visas zvaigznes bija 
atgriezušās un Dievs tās bija 
pārskaitījis, Viņš teica: 

- Vienas trūkst. Vai tā būtu pa 
ceļam apmaldījusies? 
Tuvumā ierunājās kāds eņģelis: 

- Kungs, viena no zvaigznēm ir nolēmusi 
palikt pie cilvēkiem. Viņas vieta esot tur, kur 
nekas nav mūžīgs un valda tur kur ir sāpes, 
nelaime un juceklis. 
 -Kura tā ir?- Dievs jautāja. 
 - Tā ir CERĪBA, Kungs- vienīgā zaļā 
zvaigzne. 
 Tad viņi palūkojās uz zemi, cerības 
zvaigzne nebija viena. Zemi atkal bija pārņēmis 
gaišums, jo zaļā zvaigzne bija iemājojusi ļaužu 
sirdīs. 
 Cerība ir vienīgais, kas pieder cilvēkam, 
bet Dievam nav nepieciešams. Dievam zināms, 
kas notiks nākotnē, savukārt Cerība ir svarīga 
cilvēkam, jo tas nezina, ko nesīs rītdiena, viņš 
nav nevainojams un mēdz pieļaut kļūdas. 
 Tici Cerībai un tā izgaismos tavu ceļu! 
Vienmēr domā pozitīvi un pateicies par visu 
Dievam. Allaž esi laimīgs un savā sirds gaišumā 
dalies ar citiem! 

( Stāsts no grāmatas „Stāsti ar dvēseli”) 

 „Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Ar Viņa gādību 
mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam un teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo 
godību. Bet ne vien par to: mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada 
izturību, izturība - pastāvību, pastāvība - cerību, bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva 

mīlestība ar Svēto Garu, kas mums dots.”     ( Romiešu vēst. 5. nodaļa 1.-5.) 
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Dabas brīnumi ... vai šie dabas brīnumi varēja rasties paši no sevis? (turpinājums) 

Bišu stropa noslēpumi 

Cilvēku vienmēr ir fascinējis bišu strops, kas kalpo 
par simbolu čaklumam, saimnieciskumam un 
uzticīgai pienākumu pildīšanai. Bišu strops ar savu 
nepārspējamo precizitāti, kārtību, biedriskumu un 
visu pūļu veltīšanu darbam ir iemantojis titulu 
‘kukaiņu pilsēta’ jeb ‘civilizācija’. 
Divas no bišu fenomenālajām spējām, kas 
piesaistījušas cilvēku uzmanību saistās ar 
orientēšanos un šūnu veidošanu. Abām šīm 
prasmēm nepieciešama augstākās matemātikas un 
ģeometrijas zināšanas, kas bitei nav jāmācās. 
Orientēšanās ārpus stropa, kā arī maršruta 
pavēstīšana norisinās ar interesantas ‘dejas’ 
palīdzību. Izlūkbite uz stropa jumta uzsāk šo 
‘riņķadanci’, kas ar savu enerģiskumu, virzienu 
pret sauli u.c. nodod pārējām bitēm precīzu 
informāciju par jaunatklātā nektāra krājuma vietu, 
distanci, daudzumu, kā arī kvalitāti. Interesanti, 
bite, šķiet, ar šīs dejas palīdzību pastāsta pārējiem 
arī par vēja virzienu, stiprumu un citiem šķēršļiem 

lidojuma laikā. 
Šis komunicēšanās rituāls ir tik sarežģīts un 
akurāts, ka kļūst skaidrs – tas sevī ietver augstāko 
matemātiku! 
Pārsteidzoši augsts ģeometrijas līmenis un 
inženiera prasme nepieciešama arī stropa šūnu 
izveidē. Šūnas papīrplānās sieniņas lielums, leņķi, 
apveidi un materiāli nodrošina maksimālu 
stiprumu, vieglumu, kapacitāti un izturību, kā arī 
apskaužamu kvalitāti, tajā pašā laikā izmantojot 
minimumu vielas un stropa telpas.  
Kur bite mācījusies matemātiku, ģeometriju un 
ekonomiku? 
Bišu stropā ir vēl kāds brīnums. Kūniņu 
uzturēšanai pie dzīvības ir nepieciešama konstanta 
plus 35 grādu temperatūra. Bites spēj uzturēt 
stropa temperatūru nemainīgu pat tad, kad ārpusē 
ir tikai ap plus 20 grādu. 
Kurš gan mācījis bitei gaisa kondicionēšanu? 
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Dzimšanas dienu svin: 

  6.08. – Armands Spēks – 40 gadu jubileja 
  6.08. – Mārīte Sisene  
14.08. – Raivis Siksna 
17.08. – Anita Peneze  
18.08. - Marta Roga 
19.08. - Linda Brance 
21.08. – Ramute Prauliņa 

21.08. – Dace Saulīte – 40 gadu jubileja 
22.08. – Estella Gulbe 
24.08. – Aina Zaķe 
26.08. – Zigurds Barbins 
28.08. – Mārīte Kalniņa 
28.08. – Sofija Kātiņa 
30.08. – Linda Čertogonova 
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Bībeles lasīšanas plāns augustā 
1. Soģu 11:4-40; Ebr. 10:19-39  
2. Soģu 12; Ebr. 11:1-12:2  
3. Soģu 13; Ebr. 12:3-29  
4. Soģu 14; Ebr. 13:1-19  
5. Soģu 15; Ebr. 13:20-25  
6. Soģu 16; Mk. 1  
7. Soģu 17; Mk. 2-3  
8. Soģu 18; Mk. 4:1-34  
9. Soģu 19; Mk. 4:35-5:43  
10. Soģu 20; Mk. 6  
11. Soģu 21; Mk. 7:7-8:26  
12. Rutes 1; Mk. 8:27-9:50  
13. Rutes 2; Mk. 10  
14. Rutes 3; Mk. 11  
15. Rutes 4; Mk. 12  
16. 1. Sam. 1:1-2:11; Mk. 13  

17. 1. Sam. 2:12-36; Mk. 14  
18. 1. Sam. 3; Mk. 15  
19. 1. Sam. 4; Mk. 16  
20. 1. Sam. 5:1-7:2; 1. Pēt. 1:1-12  
21. 1. Sam. 7:3-17; 1. Pēt. 1:13-2:3  
22. 1. Sam. 8; 1. Pēt. 2:4-10  
23. 1. Sam. 9:1-10:16; 1.Pēt.2:11-3:12  
24. 1. Sam. 10:17-11:15; 1. Pēt. 3:13-4:19  
25. 1. Sam. 12; 1. Pēt. 5  
26. 1. Sam. 13; 2. Pēt. 1:1-11 
27. 1. Sam. 14; 2. Pēt. 1:12-21  
28. 1. Sam. 15; 2. Pēt. 2  
29. 1. Sam. 16; 2. Pēt. 3 
30. 1. Sam. 17; Lk. 1:1-25  
31. 1. Sam. 18; Lk. 1:26-5

Paldies visiem, kas piedalījās avīzes tapšanā!  
Sūtiet savus materiālus, liecības uz: zentasvara50@inbox.lv  


