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Septembris (102) – 2014 

Pārsteidzošā nedēļa kopā ar ASV draugiem 

No 5.- 11. augustam Priekulē jau trešo reizi viesojās ciemiņi (šoreiz 19 cilvēki) no Fortmaijersas Floridas 
štatā, ASV - Makgregora baptistu draudzes, kas ir mūsu partnerdraudze misijas laukā. Šīs vizītes galvenie 
mērķi ASV komandai bija: 

• Kalpot Dievam un cilvēkiem Priekules novadā, īpašu uzsvaru liekot uz nodarbībām kopā ar 
bērniem un jauniešiem.  

• Kalpot ar muzikālām aktivitātēm 3. Priekules mūzikas festivāla laikā, kā arī sniedzot atsevišķu 
koncertu. 

• Iepazīties ar Priekules draudzes kalpošanas vietu Kalētos, kā arī draudzes dibināšanas komandu 
Kalētos Lindu un Kristapu Brančiem. 

• Iepazīt vairāk Priekules draudzi un tās cilvēkus, kopt sadraudzību. 
 
 Vasaras Bībeles skola 

Jau piekto gadu Priekulē notika mūsu draudzes organizētā bērnu dienas nometne Vasaras Bībeles skola, 
kas ilga četras dienas no 5.-8. augustam un pulcēja vairāk nekā 70 bērnu no Priekules un apkārtnes. 
Vasaras Bībeles skolas nosaukums šogad bija „Piedzīvojumi Ņujorkā”, to īpašu un tēmai atbilstošu 
padarīja arī fakts, ka tajā piedalījās deviņi draugi no ASV, kas nometnē ienesa starptautisku noskaņu, kopā 
ar bērniem kustību pavadībā dziedot dziesmas gan latviešu, gan angļu valodā, darinot rokdarbus, izrādot 
leļļu izrādi, kā arī stāstot Bībeles stāstus. Vēl bērni skatījās īsfilmas, spēlēja dažādas spēles, kā arī gatavoja 
našķus. Kopīgajā ikrīta sapulcē asamblejā ar bērniem darbojās arī Ņujorkas tūristi Ieva un Estella. 
Nometni noslēdza sadraudzības pasākums, kurā bērni kopā ar vecākiem dziedāja bērnu sagatavotās 
dziesmas, kā arī baudīja skaisto laiku ārā sarunās ar nometnes darbiniekiem un draugiem no ASV. Šogad 
draudzēšanās ārā vecāku pēcpusdienā notika daudz aktīvāk, kādi vecāki izmantoja arī piedāvāto iespēju 
pēdējā dienā piedalīties visās nodarbībās. Izdevās ļoti svētīgs pasākums, ko novērtēja arī pirmreizējie 
nometnes kalpotāji un vecāki. 

Paldies lieliskajai nometnes skolotāju, audzinātāju, palīgu, tulku un citu čaklo kalpotāju komandai! 

Paldies Dievam, Kas ļāva notikt tik lieliskai un piedzīvojumu bagātai nometnei! 
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Jauniešu dienas ar ASV draugiem 

Šogad bija noorganizētas pusaudžu un jauniešu 
dienas no 6.- 8. augustam, kur ASV draugi vadīja 
nometnes novirzienus – drāmu, mūziku, sportu. 
Drāmas nodarbībās jaunieši izspēlēja dažādus 
dialogus, kopā tika analizētas situācijas no 
filmas, analizēja paši savu uzstāšanos. Kopā ar 
amerikāņiem tika uzvesta drāma bez vārdiem par 
atbrīvošanu no važām, ko var veikt tikai Kristus. 

Kulminācijas moments bija ASV draugu 
koncertā kultūras namā, kad jaunieši izrādīja 
sagatavoto drāmu skatītājiem. Priekšnesums bija 
spēcīgs, dalībnieki to uz skatuves izdzīvoja, nesot 
vēsti par atbrīvošanu, neatstājot skatītājus 
vienaldzīgus.  

Mūzikas nodarbībās jaunieši dziedāja pielūgsmes 
un citas dziesmas, kā arī mācījās pareizi dziedāt 
un kontrolēt balsi. Arī mūzikas nodarbību 
kulminācijas moments bija draugu koncertā 
kultūras namā, kad jaunieši uzstājās ar vairākām 
nometnes laikā sagatavotām dziesmām. 
Pārsteidzoši bija tas, ka jaunieši tik labprāt 
uzstājās publiskā koncertā ar mūziku un drāmu! 

Savukārt sporta nodarbības netraucēja ne saule, 
ne karstais laiks, kad jaunieši, nometuši kreklus, 
spēlēja basketbolu, mācījās spēles taktiku – 
uzbrukumu un aizsardzību, mācījās spēlēt golfu 
un vēl daudz ko citu. Nometnes noslēguma dienā 
jaunieši atpūtās, spēlēja volejbolu, spēlēja spēli 
ar baloniem, pildītiem ar ūdeni u.c. Kopā 
piedalījās apmēram 25 jaunieši un pusaudži. 

Pāri visam draugi no ASV jauniešu nometnes 
laikā neslēpa patieso iemeslu, kāpēc ir atbraukuši 
uz Latviju – lai pastāstītu jauniešiem par Jēzu 
Kristu. ASV draugi līdzdalīja savus dzīves 
stāstus un izteica jauniešiem aicinājumu iegūt 
personiskas attiecības ar Kristu.  

Starp jauniešiem un amerikāņiem izveidojās 
draudzīgas attiecības, mēs ticam, ka jaunieši tika 
iedrošināti, ka Dievs pieskārās viņu sirdīm un tās 
nekad neatlaidīs. Ļoti vērtīgi ir arī tas, ka visiem 
izveidojās personīgas attiecības savā starpā un 
daudzi turpina sarakstīties sociālajos tīklos, kā arī 
aizlūdz viens par otru.  

 

Liels paldies Valteram, kā arī īpašs paldies Agatei no Aizputes par nometnes organizēšanu, kā arī Aigai 

par uzkodu un atspirdzinājumu gatavošanu jauniešiem! Tādus pasākumus pusaudžiem, jauniešiem vajag 

vēl! 
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ASV draugu koncerts kultūras namā 

7.augusta vakarā Priekules kultūras namā notika 
Amerikas draugu Priekulei dāvātais mūzikas 
koncerts. Dziedātāji sniedza brīnišķīgu koncertu, 
tai skaitā dziedāja solisti, vīru kvartets. 
Klausītājiem šķita – dziesmas skan no sirds 
dziļumiem un tiek dziedāts ar visu dvēseli un 
spēku. Klātesošos uzrunāja arī viesu ļoti 
personiskās liecības par savu dzīvi un paļāvību 
uz Dievu visos brīžos – arī slimībā un dzīves 
pārbaudījumos, par piedošanu, par atbrīvošanu 

no vainas un vientulības. Koncertu kuplināja 
jauniešu drāmas un mūzikas nometnē sagatavotie 
priekšnesumi – drāma un pielūgsmes dziesmas, 
kas uzrunāja klātesošos, kā arī iespēle ar 
čemodāniem, kurus jaunieši atnesa pie krusta, 
simbolizējot nastu nolikšanu pie Kristus krusta. 
Koncerta noslēgumā klātesošie bija aicināti 
turpināt draudzēties ar amerikāņiem pie uzkodu 
galda, ko daudzi labprāt arī darīja.  

 
ASV draugu ekskursija uz Kalētiem 

Šogad ASV draugiem bija iespēja doties uz 
Kalētiem, kas ir Priekules baptistu draudzes 
ārmisijas vieta. Kalētos draugi apmeklēja 
Priedienu, kas viņos izraisīja patiesu sajūsmu – 
gan neskartā daba, gan koka skulptūras, gan 
atrakcijas. Kalētu Priedienā draugi ieturēja arī 
ļoti gardo skābeņu zupu, par ko bija sajūsmā, lai 

gan nezināja, kas ir skābenes. ASV draugi Kalētu 
pagastnamā lūgšanu zālē, kur mūsu draudze 
notur dievkalpojumus, nodziedāja slavas dziesmu 
Dievam, kā arī aizlūdza par Kalētu draudzes 
dibināšanas komandu – Lindu un Kristapu 
Brančiem, kuri visu ekskursijas laiku pavadīja 
viesus. 

 

Paldies Vijai Jablonskai, kas bez maksas nodrošināja autobusu draugu eksursijai uz Kalētiem! Liels 

paldies par atsaucību arī Inesei Kudumai, Kalētu pamatskolas direktorei, izrādot Kalētu pagasta namu! 
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ASV draugi piedalījās pilsētas svētku gājienā, 
kurā devās kopā ar jauniešu nometnes 
dalībniekiem. Ar divām dziesmām piedalījās arī 
Priekules 3.Mūzikas festivāla koru 
maratonkoncertā, kur izpelnījās skaļus aplausus, 
piedalījās ekumēniskajā dievkalpojumā, atvedot 
sveicienus no savas draudzes, kā arī no savas 
pilsētas Fortmaijersas mēra Priekules novada 
domes priekšsēdētājai Vijai Jablonskai. Mūzikas 

festivāls draugiem bija lieliska iespēja iepazīties 
ar latviešu garīgo kora mūziku, kā arī ar Ēriku 
Ešenvaldu un viņa daiļradi. 

Svētdienas vakarā atvadījāmies no draugiem, 
dalījāmies aizvadītās nedēļas notikumos un 
piedzīvotajā, svinējām sadraudzību. Pirmdienas 
rītā pirms izlidošanas uz Fortmaijersu Floridā, 
mūsu draugi vēl devās ekskursijā pa Rīgu...

. 

• Aicinājums draudzei! Aicinām aizlūgt par jaunajiem kalpotājiem, kas izkristalizējās šo pasākumu 
laikā! Aicinām aizlūgt par Vasaras Bībeles skolas un jauniešu dienu dalībniekiem, viņu vecākiem! 
Aicinām aizlūgt par tiem, kas pieņēma Kristu šo pasākumu laikā, kā arī aicinām būt par mācekļiem 
šiem cilvēkiem! ASV draugi un mūsu pašu kalpotāji iesēja Dieva Vārda patiesības sēklu šajās 
jaunajās sirdīs, lūgsim, lai tā augsne ir uzņemoša un auglīga, lai Dievs Savā laikā sūta ražas 
pļāvējus! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Misijas nedēļa kopā ar ASV draugiem š.g. oktobrī !!! 

Nākamā misijas komanda no Makgregora 
baptistu draudzes ASV Priekulē ieradīsies jau 
pēc mēneša 8. oktobrī 7 cilvēku sastāvā. 
Ciemos būs arī mums jau agrāk iepazītie - 
mācītājs Dens Allens ar sievu Blanšu. Tiek 
plānots Pāru seminārs Priekulē, varētu būt kādas 
aktivitātes jauniešiem un pusaudžiem, ASV 
draugiem paredzēts īpašs laiks Kalētos, kā arī 

citas aktivitātes. Ja to vēl neesat iesākuši, aicinu 
sākt aizlūgt par šo priekšā stāvošo misijas laiku! 
Lūdziet, lai Dievs atved, ļauj ieraudzīt un uzrunāt 
vietējos kalpotājus! Lūdziet par cilvēkiem, kas 
atsauksies Labajai Vēstij! Aicinājums draudzei 
arī ieplānot laiku, lai varētu kopā ar ASV 
draugiem gan kalpot, gan kopt sadraudzību! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Par Ostinu Grīnu 

ASV draugi Alans un Peidža Grīni 
amerikāņu draugu koncerta laikā pastāstīja 
par savu dēlu Ostinu, par kura veselību 
mūsu Priekules draudze ir lūgusi jau 
apmēram gadu. Ostins ir 13 g. vecs jaunietis 
ratiņkrēslā, kura diagnoze jau no dzimšanas 
ir Spina Bifida un kurš visu savu mūžu tāpēc 
ir pavadījis ratiņkrēslā. Kā blakusdiagnoze 
un sekas ir skolioze - stipra mugurkaula 
deformācija sāniskā virzienā, kas pēdējā 
pusgada laikā bija izliekusies līdz 90 grādu 
leņķim. Ostinam pāris mēnešu atpakaļ tika 
veikta sarežģīta operācija mugurkaula 
stiepšanai, lai novērstu pārlieko izliekumu. 
Par šo operāciju mūsu draudze bija īpaši 
lūgusi, par mediķiem, kas to veiks, par visu 
viņu ģimeni. 

 Alans stāstīja par grūtībām un sāpēm, ar ko viņa ģimene saskārās operāciju un ārstēšanās laikā, kad viņa 
dēls, raudot saucis „Man ļoti sāp!”, un viņš kā tēvs neko nav spējis dēlam palīdzēt. Taču viņa ģimeni 
mierinājusi apziņa, ka par viņiem draugi pastāvīgi lūdz Dievu, arī otrpus zemeslodei Priekulē, kur viņa 
dēlu pat nepazīst. Viņu ģimene Priekules draudzei ir ļoti pateicīga par aizlūgšanām, par neatlaidību, par 
atbalsta vārdiem! Dēls Ostins sūta sveicienus, viņš ir labi atguvies pēc operācijas. Nupat ģimene Alana 
darba dēļ ir pārcēlusies dzīvot uz Pensakolu, apmēram 8 stundu braucienā no Fortmaijersas. 
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Dažu mūsu ASV draugu iespaidi par misijas nedēļu Priekulē: 

 

Misijas nedēļa kopā ar Priekules draudzi bija brīnumu pilna! Viss bija tik labi 
noorganizēts! Vasaras Bībeles skolā bija ļoti jauki redzēt, ka bērni grib 
mācīties un darboties kopā ar mums. Bērni ļoti labi uzvedās un bija atvērti, kā 
arī labi satika savā starpā – bez kaušanās, strīdiem, labprāt viens otram 
palīdzēja un bija pieklājīgi. Mūsu sirdis sasila, koros redzot mātes un tēvus 
dziedam ar mazuļiem rokās - neko tādu mēs savā valstī nevarētu ieraudzīt. Un 
mūzika bija vienkārši brīnišķīga! Mums īpaši patika Ē.Ešenvalda „Dvēseles 
dziesma” – dziesma par Latviju. Bijām sajūsmā par iespēju piedalīties arī 
gājienā, un bijām priecīgi redzēt daudzos dalībniekus un arī gājiena skatītājus. 
Esam pateicīgi par jūsu smago darbu un par to, ka draudzējaties ar mums. 

/Džoanna un Pols Šēferi./ 
 

���������� 

Šī bija mana otrā reize Latvijā, un jau otrais gabaliņš no manas sirds paliek šeit... 
Neesmu vēl nekur citur sastapusi tādus cilvēkus kā šeit, Priekulē – tik laipnus, mīlošus 
un draudzīgus. Man ļoti patika darboties Vasaras Bībeles skolā, es labprāt būtu 
darbojusies tur kaut piecas dienas. Man noteikti pietrūks apskāvienu, ko man dāvāja 
mīļie bērni. Mūsu koncerts man šķita brīnišķīgs, un tas, ka mēs spējām dziedāt kaut 
nedaudz, bet latviešu valodā, bija jautri mums pašiem (ceru, ka dziedājām saprotami). 
Man patika arī klausīties Latvijas korus un mūziķus, īpaši to skaisto dziesmu par 
Latviju („Dvēseles dziesma”). Sliktākā lieta bija atvadas... Bet zinu, ka atvadījāmies 
tikai uz laiku, jo ceru atgriezties Priekulē jau nākamvasar! Es jūs mīlu un ilgojos pēc    

       jums visiem! /Karlīna Hārvuda./ 
 

���������� 

 Atkal viena brīnumaina nedēļa kopā ar draugiem! Es jutos pagodināta, ka varējām 
piedalīties mūzikas festivālā. Es jutos ļoti īpaši, redzot Amerikas karogu stadionā paceltu 
blakus jūsu karogam. Tas parādīja, cik jūsu pilsēta ir atvērta, pieņemoša un cik mīloši 
cilvēki šiet dzīvo. Es nekad neaizmirsīšu laiku, ko pavadījām Latvijā un to, cik īpašs tas 
bija. Mums tagad ir lieliski draugi, mūsu sirdīs jums visiem ir īpaša vieta! /Betānija 
Kilmena./ 
 

���������� 

Es jutos tik svētīts visos pasākumos kopā ar jums, draugi! Vasaras Bībeles skola bija 
ļoti jautrs pasākums – bērni bija mīļi, labi uzvedās un viņos bija liela vēlme mācīties 
un dziesmās slavēt Dievu. Jūs esat paveikuši lielu darbu, arī veidojot Ņujorkas 
dekorācijas. Mani pārsteidza vietējo koru augstā izpildījuma kvalitāte – tas bija 
augstākā līmeņa izpildījums! Bija jautri arī redzēt, kā Elvis koncertā repoja kopā ar 
Renāru Kauperu, bet vēl jo vairāk vērtīgi - zināt, ka viņš pieņēma Jēzu kā savu 
Glābēju! Jūs bijāt tik mīļi, jūs mums visiem ļāvāt justies kā mājās, jums bija devīgas 
un atvērtas sirdis. Caur jūsu mīlestību uz mums parādās tas, ka visi esam vienoti 
Kristū. Es lūdzu, lai šis īsais laiks kopā ar jums dod jums iedrošinājumu jūsu 
draudzē pieaugt, lai atjaunojas spēki, lai spējat citus aizsniegt priekš Kristus un viens 
otru celtu! Mēs jūs visus mīlam! /Bils Šrēders./ 

 

 ���������� 

 Ceļojums uz Latviju man atgādināja, ka esmu saistīta ar visiem ticīgajiem – 
Kristus miesu – visā plašajā pasaulē. Es dalos viņu nastās un priecājos par Tā 
Kunga darbiem, kas viņos parādās. Esot kopā ar Priekules baptistu draudzes 
ļaudīm, mana sirds tika vēl jo vairāk iekvēlināta dalīties Labajā Vēstī par Kristu ar 
tiem, kas ir man apkārt. Paldies jums visiem, kas mūsu uzturēšanos Priekulē 
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padarīja tik īpašu. Jūs parādījāt Kristus mīlestību caur visu, ko darījāt. Arī laiks vakariņās kopā ar 
draudzes sievietēm bija īpašs. Jūs visi esat svētījuši manu sirdi. Arī strādāt ar drāmas grupu bija 
pārsteidzoši. Tik brīnišķīgi jaunieši – tik uzmanīgi un centīgi, un Dievs lietoja viņu uzstāšanos, lai citus 
pievestu Kristum. Mācītāj un draudze, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, lai svētī jūsu darbu Latvijā, daloties 
vēstī par Kristu. Mēs lūdzam par jums. /Džodija Zartmane./ 
 

���������� 

Mēs kalpojam varenam un brīnišķīgam Dievam! Mūsu misijas nedēļas laikā es 
redzēju Viņa Roku darbus tik daudzās situācijās! Tā bija liela privilēģija – būt ar 
Priekules baptistu draudzes ļaudīm. Mūzikas, drāmas, sporta nometne bija brīnišķīgs 
piedzīvojums, man bija liels prieks mācīt dziedātprasmes tehniskās nianses un 
dziedāt slavas dziesmas mūsu Dievam. Kur nu vēl nometnes nobeigums, kad 
taisījām nometnes karogus un devāmies gājienā pa Priekules ielām! Jauniešu 
nometnes dalībnieki bija tik brīnišķīgi – katrs atsevišķi un visi kopā kā grupa! Agate 
un Madara lieliski palīdzēja tulkošanā, arī dzirdēt Madaru dziedam un Agati 

spēlējam vijoli, bija pārsteidzoši! Es uzskatu to par pagodinājumu, ka man bija iespēja tuvāk iepazīties ar 
jauniešiem, un es tiešām ceru, ka izdosies uzturēt draudzību sociālajos tīklos. Un mūzika! Tā bija 
brīnišķīga! Gan kori, gan orķestris, gan solisti! Un Elvis – ne tikai viņa dziedāšana, bet vēl jo vairāk tas, 
ka viņš savu sirdi atdeva Jēzum!  
Komponista Ērika dziesma par Latviju bija tik brīnišķīga, šī melodija vienmēr būs ar mani! Un draudzes 
sievietes – man ir tik daudz jaunu māsu Kristū! Ja tāda būs Dieva griba, es ceru Priekulē vēl atgriezties. Es 
tiešām ar nepacietību gaidu, ko Dievs mums visiem kopā ir paredzējis! Ziniet, ka par jums lūdz Dievu! 
Apskauju jūs visu Kristū! /Diāna Hemblinga./ 
 

���������� 
 

 Tik daudz jau ir pateikts, bet es vēl gribēju piebilst, ka vērtīgi man bija redzēt 
to, ka jūs kā ticīgie iesaistījāt sabiedrību visos pasākumos! Redzēt visus kopā strādājam 
bija ļoti iedvesmojoši! Nevienu brīdi neredzēju pretnostatījumus „mēs” un „jūs”. Tas 
parāda, cik lieliskas ir jūsu iespējas, strādājot kopā, aizsniegt savu pilsētu Kristum! 
/Krisa Grīna Brūma. /    

      Paldies Kristīnei Jaunzemei par iztulkošanu! 

�������������������� 

Pārdomas 

Kādā ceļojumā, kurā bijām ar savu automašīnu, 
mūs pārsteidza spēcīgs negaiss. Es nebaidos 
pērkona un zibens, nedz arī ātras satiksmes uz 
ātrgaitas autostrādēm negaisa laikā, jo zinu, ka 
Dievs mani sargā. Lai gan nevaru noliegt, ka šī 
negaisa māksla Dievam bija izdevusies vairāk 
nekā izcila un biedējoša.  

Pirms ceļojuma biju sagatavojusi savu 
automašīnu, lai tā ir izcilā tehniskā stāvoklī. 
Varbūt nelielas neērtības radīja automašīnas 
izmērs un motora tilpums, jo šī proporcija 
nedaudz ietekmēja pārvietošanās ātrumu uz 
lielajām autostrādēm. Un īpaši negaisa laikā, kad 
citi garāmbraucēji, iespējams, domāja, ka tīši 
traucējam satiksmi.  

Bet lai neērtības nebūtu pašiem un īpaši ātrajiem 
ārvalstu šoferīšiem, uzticējām savu ceļu globālās 
pozicionēšanas sistēmai, lai tā mūs noved no 

ātrgaitas šosejām uz kādu tuvāko apdzīvoto 
vietu, mazākiem lauku ceļiem un kādu 
kempingu, kur pārlaist negaisa nakti. 

Taču…. Tuvākās apdzīvotās vietas šajā negaisa 
naktī izskatījās īpaši neapdzīvotas un atstātas, jo 
visur valdīja pilnīga tumsa. Tikai reizēm tumsu 
pārcirta zibens spēriens. Mūsu ceļotāju grupā 
domas dalījās, un izskanēja dažādas versijas par 
nakšņošanas iespējām, bet, lai arī cik smieklīgi 
tas nebūtu, nebija jau kur apstāties un nakšņot, jo 
negaiss un tumsa valdīja visapkārt, kas arī 
veicināja arvien saspringtāku un saspringtāku 
gaisotni mūsu nelielajā ceļotāju grupā. 

Tā kā pēc norādēm sapratām, ka esam ļoti tuvu 
Austrijas galvaspilsētai Vīnei, tad nolēmām, 
neskatoties uz apstākļiem, ka ir pilnīga tumsa un 
pērkona negaiss, turpināt ceļu un gandrīz 100% 
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bijām pārliecināti, ka Vīnē būs gaišs un atradīsim 
arī vietu nakšņošanai. 

Šajā pilsētā tiešām bija gaišs un tas savā ziņā tā 
kā mazināja spriedzi. Arī navigācijas sistēmas 
norādes vedināja arvien tuvāk un tuvāk mūsu 
iespējamajai nakšņošanas vietai. Un tad…. 
Pērkons, zibens, kāds ceļa posms zem tiltiem, un 
navigācijas sistēma pārstāja darboties. Kādu brīdi 
centos sistēmu iedarbināt, pārstartēt, tikmēr 
mierīgi iedrošinot šoferīti turpināt ceļu uz 
priekšu… Bet sistēma nedarbojās. Manā galvā 
ātri skrēja domas, varbūt neteikt, ka navigācijas 
nedarbojas, bet aizmugurē sēdošie jau tāpat to 
redz un dzird, ka norādes vairs netiek teiktas.  
Teikt, ka uztraukumam nav pamata… Bet mēs 
atrodamies kaut kur Vīnē, kas nav Priekule, kas 
nav Liepāja, kuras ir mazas pilsētas un tajās 
apmaldīties varbūt nav iespējams, bet Vīne…. 
bez tam nezinot, kur varam apmesties un ir 
atlikusi vien vēl stunda līdz pusnaktij…  

Apslāpējot domas, klusībā teicu: “Dievs, Tu esi 
vislabākā navigācija! Aizved mūs visus drošībā, 
lūdzu!”  

Ceļojumā līdzi bijām paņēmuši vēl arī rezerves 
navigācijas sistēmu, bet arī to bija gandrīz 
neiespējami iedarbināt. Acīmredzot negaiss 
ietekmēja kādus signālus no satelītiem uz 
navigācijas sistēmām. Bet kādā brīdī šajā 
rezerves navigācijas sistēmā man izdevās redzēt 
ceļā norādes ar ceļu numuriem un kaut nedaudz 
iegaumēt naktsmītnes adresi. Es droši teicu: 
“Turpināsim ceļu uz priekšu, es mēģināšu pēc 
atmiņas, pēc redzētā kartē mūs aizvest uz 
naktsmītni!” Bet es nebiju par sevi pārliecināta it 
nemaz, bet to noklusēju.  

Mēs turpinājām braukt, ik pa laikam piebildu, ka 
viss būs labi, virziens ir pareizais, ūdeņus kartē 
redzēju – tos esam šķēršojuši, pārbraucot tiltu, 
ceļu ar numuru A23 arī redzēju, un pa to 
nobraucām, tagad esam uz ceļa ar numuru A1, 
viss ir droši… Ceļā malā pamanījām degvielas 
uzpildes staciju un iegriezāmies tajā nedaudz 
atvilkt elpu un nomierināties, un tad pamanījām, 
ka degvielas uzpildes stacija atrodas tieši uz tās 

ielas, uz kuras bija jābūt mūsu naktsmājām. Tas 
bija tāds prieks un atvieglojums, kad negaisa 
laikā, neiespējamos apstākļos, bez navigācijas 
sistēmas un no ceļa noguruši, atradām naktsmītni 
ilgi nemaldoties milzīgās pilsētas sarežģītajās 
ceļu sistēmās. 

Tāds prieks man lauzās no sirds ārā! Gribējās 
dziedāt un slavēt Dievu, jo Viņš bija tā 
navigācijas sistēma. Viņš uzveda mūs uz īstā 
ceļa. Bet… 

Redzot savu ceļabiedru sagurušās sejas, 
nomāktos vaigus par to, ka ir vēla nakts, slapja 
zeme, neiespējami celt teltis, izsalkums. Arī 
mans prieks sāka noplakt. Es vēl kādu brīdi 
runāju un aizrautīgi stāstīju, cik šis pasākums ir 
foršs, jo mums nav kūrortceļojums, bet gan 
piedzīvojumu brauciens bez noteikta mērķa un 
negaiss ir tīrais nieks, ņemot vērā, ka varam ērti 
slēpties mašīnā, kamēr tas pāriet… Un tā gribējās 
teikt, cik Dievs ir labs, ka Viņš ir tas, Kurš mūs 
atveda uz īsto kempingu!!! Mute it kā smagi vārti 
aizvērās un vairs nespēja šo prieku paust. Bet 
sirds joprojām gavilēja. Mēs pavakariņojām 
atsevišķi. Es vēl kādu mirkli kempinga 
koplietošanas virtuvē priecājos par salijušajiem 
ceļotājiem un dažādajām rasēm, kas satiekas zem 
viena jumta slēpjoties no lietus un visi ir sirsnīgi 
un priecīgi Dieva radīti cilvēki, kuri nebēdājas 
lietus dēļ, bet smaida, jo ir jumts zem kā 
patverties…. 

Paldies Dievam par šo situāciju! Viņš mācīja, ka 
nevar raudzīties uz apstākļiem, ka apstākļi 
neietekmē Dieva godību un iespējas rūpēties par 
savu bērnu drošību. Un vēl vairāk! Dievs mācīja, 
ka būs vēl situācijas, kurās man būs grūti Viņu 
skaļi slavēt, bet katra situācija man dos spēku 
vairāk un vairāk, līdz kādu dienu norūpējušas 
sejas, tukši vēderi un vēl daudz kas cits, nevarēs 
aizvērt manu muti, lai apliecinātu skaļi, cik Dievs 
ir labs!  

 

Ceļotāja Estella

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nedusmojieties uz sliktiem cilvēkiem. 

 Dievs viņus radījis, lai mēs skatītos uz viņiem un darītu tieši pretēji. 
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Sveicam dzimšanas dienā! 

 
1.09. – Ilga Gūža – 65 gadu jubileja 
10.09. – Spodris Liekniņš  
10.09. – Gundega Paņko  
10.09. – Malda Ziemele  
14.09. – Ilona Pavlāviča 

 

17.09. – Linda Dēzniece 
19.09. – Vineta Zalcmane – 40 gadu jubileja  
20.09. – Gunta Arāja  
27.09. – Mārcis Pļaviņš  
28.09. – Agita Goldingere – 35 gadu jubileja 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ... dažas kāpnes, ar kuru palīdzību cilvēki cenšas aizsniegt Debesis: 
 

LABIE DARBI - daži cilvēki tic, ja viņi darīs labus darbus un klausīs Dievam, tad viņi spēs izpatikt 
Dievam un varēs ieiet Debesīs. Bet Dievs saka: “...visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības.” 
(Rom.3:23) Labu darbu veikšana nekad tevi nedarīs pietiekami labu, lai tu drīkstētu ieiet Debesīs. Labo 
darbu kāpnes ir par īsu. 
 

BAZNĪCA - daži cilvēki domā, ka viņi nokļūs Debesīs, ejot baznīcā. Baznīcas apmeklēšana ir laba lieta, 
bet Dievs saka, ka tas nav pietiekami. Baznīcas kāpnes arī ir par īsu.  
 

KRISTĪGA ĢIMENE - daži bērni domā, ka viņi nonāks Debesīs, jo viņu vecāki ir kristieši. Bet Dievs 
saka: “Tava nokļūšana Debesīs nav atkarīga no tavu vecāku ticības, bet gan no tavas ticības!  
 

KRUSTS - Dievs sūtīja Savu Dēlu - Jēzu Kristu, lai Viņš nāk uz zemes un nomirst par mūsu grēkiem. 
Jēzus izcieta tavu sodu, kad Viņš mira pie krusta. Jēzu apglabāja, bet trešajā dienā Viņš augšāmcēlās! 
Šodien Viņš ir Debesīs. Viņš vēlas, lai tu tici Viņam, arī tu vari būt tur. Bībelē teikts: “Tici uz Kungu Jēzu, 
tad tu un tavs nams tiksit pestīti.” (Ap.dr.16:31) 
 

 Kad tu tici un pilnīgi uzticies Kungam Jēzum kā vienīgajam, kurš var tev piedot grēkus, tu tiksi 
atbrīvots no soda par grēkiem. 

************************************************************************************* 

Bībeles lasīšanas plāns septembrim: 

 
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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21.septembrī svinam draudzes 148. gadasvētkus! Dievkalpojumi plkst.11.oo un plkst.16.oo 

Svētku dievkalpojumā plkst. 16.00 - viesis Rīgas baptistu Vīlandes draudzes mācītājs Ģirts Ašnevics. 
Nāc pats un aicini līdzi draugus! 

Paldies palīgiem avīzes tapšanā! zentasvara50@inbox.lv 


