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Šī vasara mums paliks atmiņā ar daudziem jaukiem notikumiem:  

Pusaudžu vasaras nometne “Vienmēr virsotnē” 

Es apbrīnoju Martu par viņas drosmi, neatlaidību, ticību un uzņēmību organizēt šo visu, jo 50 
pusaudži – tas nav joks. Un vēl vairāk apbrīnoju Ivaru un Aigu, un Ivara mammu, kas visu šo pieļauj 
 . Nometnē piedalījās ne tikai kristiešu bērni, bet arī kāds puisis, kam vecāki bija pat ļoti 
satraukušies, kur bērns nokļuvis. Uztraukums bija veltīgs, jo tētis pārliecinājās, ka kristieši bērnus “neķer 
un neēd”. Aicināju kādu atsauksmi uzrakstīt arī Emīlijai, jo viņa pirmo reizi bija šajā nometnē. 

“Es esmu priecīga, ka varēju braukt uz Priekules baptistu draudzes pusaudžu nometni. Mani 
sagaidīja smaidīgas meitenes, un jūsu mācītājs Mārcis, kurš teica, ka priecājas, ka esmu ieradusies. 
Katru rītu mums palīdzēja pamosties un izkustēties ar rīta rosmi. Tad bija dienas ieskaņa lielajā teltī visiem 
kopā. Pēc tam pa grupām pārrunājām to, kas runāts teltī. Man nometnē patika viss un priecājos, ka varēju 
iegūt jaunus draugus, un jauki pavadīt laiku. Mūs katru dienu labi pabaroja! Gribētu braukt arī 
nākamgad!!!”  -  Emīlija 

……………………………………………………….. 

  Jau ceturto gadu – ar mūsu draudzes jauniešu iniciatīvu un Priekules pašvaldības atbalstu no 12.- 
16. jūlijam Jūrmalciemā norisinājās pusaudžu piedzīvojumu dienas – “VIENMĒR VIRSOTNĒ – 4’’. 
Šogad kopā tika pulcināti vairāk kā 50 pusaudži no Priekules novada un apkārtnes. 
  Pašā piedzīvojumu dienu sākumā – pirmajā naktī mūs pārsteidza lietus, šoreiz ne tāds viegls, bet 
gan ļoti, ļoti stiprs, taču tas nebija stiprāks par dalībnieku un vadītāju ticību. Jau otrās dienas pēcpusdienā 
mūs priecēja saule un biezās jakas varējām mest malā. Otrajā vakarā dalībnieki saņēma uzdevumu – doties 
meklēt apslēptos dārgumus. Katra grupa saņēma karti un mūsu nakts pārgājiens varēja sākties. Neizpalika 
arī talantu šovs, kurā šogad īpašie viesi bija ielu vingrotāji, kuri ar saviem priekšnesumiem pārsteidza 
dalībniekus. Šajā gadā pielūgsmes vakarā pusaudži varēja dzirdēt īpašus viesus – Andreju PIECI-O un 
Kintiju Tkačuku, iespējams tā bija pirmā reize, kad kādi no pusaudžiem dzirdēja kristiešu repu. Ciemos 
bija arī Kaspars Jonass, kurš vadīja pielūgsmi. 

Kā jau katru gadu – arī šogad spēle ‘KAROGI’ bija nr.1. Pēdējā piedzīvojumu dienu rītā pusaudži 
cēlās astoņos, lai pēdējo reizi visi kopā spēlētu šo spēli. Neizpalika gājieni uz jūru, smilšu skulptūru 
celšana, futbols, volejbols, kartupeļi. Pusaudži mācījās būt komandā – domāt un rīkoties kā komandai, 
uzticēties un pakļauties, nevis – katrs par sevi, bet visi kopā. 

Šis gads mūsu sirdīs paliks atmiņās ar to, ka noslēgumā varējām svinēt kristības. Redzēt to kā 
Kristus ir strādājis pie šo jauniešu sirdīm, ir neizprotami skaisti. Piedzīvojumu dienu noslēgumā mēs 
svinējām un priecājāmies, jo Jēzus, taču ir izglābis mūs visus! Protams, šis pasākums nevarētu notikt bez 
mūsu superīgās komandas! Kurš gan būtu domājis, ka šogad komanda tiks pulcināta no visām Latvijas 
malām? Tā nu apvienojās – Bauska, Rīga, Jelgava, Aizpute, Liepāja, Kalēti, Mazgramzda, kā arī mūsu 
PRIEKULE – un kopā mēs to izdarījām! Un vislielākais PALDIES – mūsu DIEVAM! Ar pavisam 
pozitīvām emocijām pusaudžu šīs vasaras lielais piedzīvojums ir noslēdzies! PALDIES JUMS VISIEM! 

Marta Roga 

Pirmo reizi, cik es sevi atceros, notika izbraukuma dievkalpojums brīvā dabā, kristības jūrā, Svētais 
Vakarēdiens brīvā dabā! Fantastiski, kā Dievs mūs visus mīl! 



…………………………………….. 

Tūlīt jau sekoja Tēvu un Dēlu ekspedīcija ar laivām pa Minijas upi kaimiņzemē – Lietuvā. 

Un nākošajā nedēļā jau  Vasaras Bībeles skola “Misija alā” 

Es VBS norisi baudīju tikai pēdējā dienā un biju pārsteigta, cik ļoti brīnišķīgi viss notiek, kā Dievs 
cilvēkus katru ieliek īstajā vietā, ja kāds nevar būt. Cik ļoti man patika Indras vadītais Bībeles stāsts ar 
reālu krusta ainu, ar kādu interesi bērni sekoja Modra vadītajiem eksperimentiem, kādus brīnišķīgus 
rokdarbus darināja Daces vadībā, kādu paklausību varēja redzēt Gabriela vadītajās sporta aktivitātēs – 
apbrīnojami!, cik elegantas mini kūciņas greznoja bērni našķu stacijā un arī man vienu izgreznoja! 
Mairitas uztraukums bija veltīgs… 

…jo Dievs ir mīlestība. /1.Jāņa 4:19/ 

Bērnu vasaras Bībeles skolā sanāca sastrēgums, un es piekritu “našķu” pieturā aizvietot Zentu un 
Sarmu. Piekritu un sāku stresot, līdz pierunājām vēl Sanitu. Lūdzām Dievu, lai viss labi izdodas. Protams, 
vislielāko darbu izdarīja Liena, jo viņa sacepa daudz smaržīgu un garšīgu kēksiņu. Mums ar bērniem atlika 
visus dekorēt. Salasījām ogas – ķiršus, upenes, jāņogas, vēl nopirkām putu krējumu un saldos dekoriņus.  

Tā kā dienas tēma bija “Dievs dod mīlestību un spēku”, tad nodarbību tā arī vadījām. “Mīli Dievu 
un savu tuvāko kā sevi pašu.”/Mat.22:39/ 

Bērni darbojās ar lielu aizrautību un greznoja kēksiņus, kurus pēc tam gardi apēda. Vēl katra 
grupiņa lielā mīlestībā un priekā noformēja vienu kēksiņu Mārcim. 

Ceru, ka bērniem patika mūsu pieturā. Un pašas jutāmies nogurušas, bet laimīgas. 
Mairita 

……………………..………………………………. 

Vēl lāgā nebeigusies VBS, kad jau jāsagaida amerikāņu draugi, lai atkal iesaistītos dažādās aktivitātēs, jo 
ir  Misijas nedēļa ar  draugiem no ASV 

Es nedomāju iesaistīties šīs nedēļas aktivitātēs, jo tikko bijām atgriezušies no atvaļinājuma 
ceļojuma un man bija citi plāni. Svētdienas pēcpusdienā, lai arī ārā bija skaists silts laiks, man nez kādēļ 
bija auksti. Aukstie drebuļi lika saprast, ka klāt temperatūra. Tā bija briesmīga pēcpusdiena, nenovēlu 
tādas sajūtas nevienam. Pirmdiena pienāca klusa un mierīga, kā pēc lielas vētras, it kā nekas nebūtu 
bijis… Kāpēc tā notiek tieši ar mani?  

Trešdien vēroju ar kādu azartu un aizrautību Diana māca pusaudžu meitenes dziedāt. Viņai ir sava 
gudrība, kā dabūt skaņu ārā . Jau piektdienas pēcpusdienā baudījām rezultātu. Mani ļoti uzrunāja 
drāma par cilvēku maskām. Vai tiešām mēs, cilvēki,  esam tik divdabīgi? Ārēji jautri un priecīgi, bet bez 
maskas vientuļi un sāpināti. Ar masku bravūrīgi un kauslīgi, bet dziļi sirdī maiga bērna dvēsele. Ārēji 
pašpārliecināti un skaisti, bet patiesībā jūtamies noniecināti un neglīti. Ar masku visus nosodoši un visu 
zinoši, bet patiesībā esam akli. Un ir tikai viens, kas var dziedēt salauztas sirdis un visu izmainīt – Jēzus.  
Un mirklis, kad saules stari apspīdēja mīmu, kad viņš norādīja ar rokām uz debesīm, to apstiprina.  
Paldies meitenēm par šo vēstījumu. Paldies amerikāņu draugiem! 

Pasākums tirgus laukumā pulcēja daudz cilvēku. Ceru, ka daudziem šis vakars lika padomāt par 
savu dzīvi, savu izvēli. 

Daudziem tas bija brīnums, ka tā vienkārši par brīvu, neko nemaksājot varēja cienāties ar desiņām. 
Kopā būšanu nespēja traucēt pamatīgais vējš…      Zenta 
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Saņemt un dot 

“Ejiet pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai… ej savās mājās pie savējiem un stāsti tiem.” 
Mt.16:15; 5,19 

Pirms Jēzus devās uz debesīm, Viņš saviem mācekļiem deva uzdevumu. “Ejiet un dariet par 
mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums 
esmu pavēlējis.”/Mt.28:19,20/  Kristīga cilvēka dzīvi raksturo Dieva doto svētību, talantu un dāvanu tālāk 
došanu. 

Bībelē mēs lasām, ka esam aicināti nest citiem Evaņģēliju par Kristu, svētīgus vārdus un darbus. 
Apustulis Pēteris saka: “Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam kā dažāda veida Dieva 
žēlastības namturi. Ja kāds runā, tad kā Dieva vārdus, ja kāds kalpo, tad kā ar to spēku, kuru Dievs piešķir, 
ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzu Kristu.”/1.Pēt.4:10,11/ Līdzībā par talantiem mēs redzam, 
ka nama kungs tos piešķīra visiem saviem kalpiem, katram pēc viņa spējām. Dievs neprasa no mums 
vairāk, nekā spējam. Bet viņš arī sagaida, ka Viņa dotos talantus lietosim. Ja to nedarām, tad mūsu dzīve 
nepagodina Radītāju un nenes ieguvumu līdzcilvēkiem. 

Mēs visi zinām, ka tikai tālāk dota svētība vairojas. Uzskatāms piemērs Bībelē ir piecu tūkstošu 
paēdināšana. Jēzus ņēma dažas maizes un pāris zivis, kas bija mācekļu rīcībā, sacījis pateicības lūgšanu un 
deva mācekļiem, lai viņi dotu tālāk ļaudīm. No mācekļiem nekas vairāk netika prasīts, kā vien tas, lai viņi 
dotu tālāk Jēzus svētīto. Arī no mums nekas vairāk netiek prasīts kā vien dot tālāk dāvanas, ko Dievs mums 
ir devis. Kad to darām, piedzīvojam, ka svētības vairojas. Citi ir bagātīgi svētīti, un mums pašiem nekā nav 
pietrūcis. 

Vislielākais dārgums, ko varam dot tālāk ir Bībeles vēsts – Evaņģēlijs. Pienāks diena, kad viss cits 
zudīs. Paliks tikai cilvēki – vai nu izglābti vai zuduši Mūžībai. Tādēļ mums jālūdz gudrība no Dieva, lai 
spējam Evaņģēliju sludināt mūsu laika cilvēkiem viņiem saprotamā veidā. Lai paklausītu šim aicinājumam, 
nav nepieciešams doties tālu pasaulē. Dievs vēlas, lai esam Kristus liecinieki vispirms savā ģimenē, radu 
lokā, darba vietā, skolā. 

Vai ir grūti citiem stāstīt par Jēzu? Nav grūti, ja esi Viņu iepazinis un ikdienā esi k ar Viņu. Pārlasi 
vēlreiz Jāņa evaņģēlija pirmo nodaļu. Tur stāstīts, kā pirmie mācekļi sastapās ar Jēzu un, cik vienkārši, bet 
reizē pārliecinoši pastāstīja par to saviem draugiem. Dievs mums ir devis tik daudz. Neaizmirsīsim ar Viņa 
dotajām dāvanām kalpot citiem.     E.Bikše “Mans laiks Tavās rokās” 
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Prūšu ķēniņš Frīdrihs Vilhelms ceļodams iegriezās pasta stacijā, lai apmainītu zirgus un iedzertu 
glāzi tējas. Viesu istabā uz galda bija nolikta liela Bībele.  

Ķēniņš jautāja pasta priekšniekam, vai viņš arī lasot Bībeli. 
 -Majestāte, katru dienu, – viņš atbildēja. 
 -Un ko jūs pašlaik lasāt?  
-Mateja evaņģēliju.  
-Tas ir labi. Kas pie Dieva turas, tam dzīvē nekad netrūks svētības.  
Pēc šīs sarunas pasta priekšnieks izgāja, bet ķēniņš slepeni ielika Mateja evaņģēlija pēdējās lapās 

dažas naudas zīmes. Atpakaļceļā ķēniņš iegriezās atkal tanī pašā pasta stacijā un jautāja pasta 
priekšniekam, cik tālu tas ticis ar Bībeles lasīšanu. 

 -Lasu jau Lūkas evaņģēliju, – viņš atbildēja.  
-Pasniedziet man savu Bībeli! - Ķēniņš uzšķīra naudas zīmes tai pašā vietā, kur bija ielicis. Kad 

pasta priekšnieks to redzēja, viņš ļoti nokaunējās. Bet ķēniņš atdeva naudu ciema mācītājam, lai izdala 
draudzes nabadzīgajiem cilvēkiem. Bībele ir vairāk nekā nauda! 
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  Viss, kas notiek, notiek uz labu. Pārstājiet raizēties par nākotni un aizmirstiet par pagātni. 
  Pēc 11. septembra notikumiem Dvīņu tornī kāda firma uzaicināja dzīvus palikušos darbiniekus uz 
tikšanos. Drošības dienesta priekšnieks par tiem pastāstīja šādus stāstus… un visi šie stāstiņi bija it kā par 
SĪKUMIEM. 
• Varbūt tas jau visiem ir zināms, bet pats firmas vadītājs todien izdzīvoja tāpēc, ka viņa bērnam bija jāsāk 
iet bērnudārzā. 
• Kāds cits darbinieks palika dzīvs tāpēc, ka tā bija viņa kārta tajā dienā kolēģiem atnest baltmaizes 
riņķīšus. 
• Kāda sieviete nokavēja darbu, jo modinātājs nebija nozvanījis laikā. 
• Kāds cits darbinieks nokavēja autobusu. 
• Kāda sieviete tajā rītā bija iegāzusi sev klēpī ēdienu, un apģērba maiņa bija prasījusi savu laika tiesu. 
• Kādam citam neiedarbojās auto. 
• Kāds atgriezās atpakaļ, lai atbildētu uz telefona zvanu. 
• Vēl kādam citam bērns no rīta niķojās un nespēja laikā saģērbties, lai izietu no mājas. 
• Vēl kāds nekādi nespēja noķert taksi. 
• Un vēl kāds turpat vai neticams gadījums. Kāds vīrs tajā rītā bija uzvilcis jaunus apavus un devās uz 
darbu. Bet pa ceļam viena kurpe bija tā noberzusi kāju, ka viņš iegāja aptiekā, lai nopirktu pret tulznu 
plāksteri. Tikai tāpēc viņš šodien vēl ir dzīvs. 
  Tāpēc, tagad, ja man nākas iesprūst satiksmes sastrēgumā, ilgi gaidīt liftu, atgriezties, lai atbildētu 
uz kādu telefona zvanu, vai tad, ja bērni lēni ģērbjas, vai es pats nevaru atrast auto atslēgas, es nedusmojos 
un neizrādu neapmierinātību, es ievēroju visus luksofora signālus un zinu, ka… 
  Dievs ir visu laiku savā darbā un mani vēro. 
  Lai Dievs turpina mūs svētīt ar visiem tiem uz nerviem krītošajiem sīkumiem un, lai mēs vienmēr 
atceramies šo sīkumu iespējamo mērķi!” 

M Brante 

□   □   □   □   □   □   □   □   □   □   □   □   □   □   □   □   □   □   □   □   □   □   □   □   □   □   □   □   □   □   □   □ 

Dzimšanas dienu augustā svin: 
 

  6.08. – Armands Spēks  
  6.08. – Mārīte Sisene 
13.08. – Kašte Ērika  
14.08. – Raivis Siksna  
17.08. – Anita Peneze  
18.08. - Marta Roga – 15 gadu jubileja 
19.08. - Linda Brance 
21.08. – Ramute Prauliņa  

21.08. – Dace Saulīte 
24.08. – Aina Zaķe  
26.08. – Zigurds Barbins 
28.08. – Mārīte Kalniņa  
28.08. – Sofija Kātiņa  
30.08. – Linda Ziemele-Čertogonova – 35 

gadu jubileja
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Kas notiek:  

 Piektdien,11.augustā pl.21.30 sāksies jauniešu kristīgās mūzikas nakts koncerts hallē 

 Sestdien, 12.augustā  no pl.3.00 – 14.00 kori dzied Priekules ielās. 
   pl.14.30 multihalles lielajā arēnā – sadziedāšanās maratona noslēgums 
   pl.20.00 multihalles lielajā arēnā – vakara lielkoncerts „Ērika Ešenvalda zīmē” 

 Svētdien,13. augustā pl.11 – noslēguma dievkalpojums multihalles lielajā arēnā 
 
 

Sirsnīgi sveicam 
Dzidru un Gunāru Baumaņus 

dimanta kāzās ! 

Dieva svētības vēlam jūrā kristītajiem: 
Elizabetei Zīvertei, Ērikai Šilderei, 

Līgai Svarai, Aijai Ķerei un 
 Artim Šenfeldam! 

zentasvara50@inbox.lv 


