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JĒZUS MAN BIJA LABĀKAIS DRAUGS UN IR JOPROJĀM ...
Intervija ar Guntaru Ķeri, draudzes priekšnieku
Kāds bija tavs ceļš pie Dieva? Cik es sevi atceros, kā bērns jau gāju uz baznīcu. Sākumā mēs gājām
Vaiņodē, pēc tam pārcēlāmies uz Priekuli, uz laukiem. Pēc kāda laika sākām apmeklēt Priekules baptistu
draudzi, kā arī apmeklējām svētdienskolu. Tad man varēja būt 7 vai 8 gadi. Tas bija interesants laiks
priekš manis - mums bija cītīgi jāmācas zelta pantiņi no galvas, par to mums deva uzlīmes, un gada
noslēgumā labākajiem deva balviņas. Protams, neaizmirstamas bija arī svētdienskolas vasaras nometnes,
tas bija īsts piedzīvojums - gulēt teltīs. Un protams, arī visas svētdienskolas nodarbības.
Mums bija ļoti labs, mīļš Opītis. Viņš ļoti daudz mums palīdzēja, viņš mums arī daudz stāstīja un
mācīja par Jēzu. Tai laikā es neko daudz nesapratu, bet tagad to es novērtēju. Atgriezos pie Dieva kādā no
evaņģelizācijas pasākumiem, kas notika Priekulē un kur bija ciemiņi no ASV. Tai laikā evaņģelizācija notika
nedēļas garumā, un mēs braucām uz baznīcu katru vakaru. Atceros, ka vienu vakaru, sēžot baznīcas solā
un klausoties, ko stāsta mācītājs no ASV, viņa vārdi mani uzrunāja. Pirmajā vakarā es neizgāju priekšā,
taču mani tas uzrunāja. Manī iekšā bija tāds nemiers - paklausīt šim aicinājumam pieņemt Kristu par savu
Glābēju un Kungu, vai nē. Tad kādā no šiem vakariem es tomēr pieņēmu Jēzu, apliecinot, ka Viņš ir mans
Glābējs un Kungs. Es gribēju būt uzticīgs Viņam, tajā laikā man Jēzus nozīmēja daudz, Viņš man bija
labākais Draugs un ir joprojām.
Tu esi kristījies 11 gadu vecumā. Kad kļuvi par kristieti, kas tavā dzīvē mainījās? Noteikti varu
teikt, ka skolā man labāk gāja mācībās. Biju mierīgs zēns, protams, dažreiz sanāca arī paniķoties. Dievs
man noteikti bija blakus visu skolas laiku.
Vai jūti, ka tu arī šobrīd turpini mainīties, attīstīties kā kristietis? Vai tu esi pamanījis, ka Dievs
pārveido tavu raksturu, ieradumus? Protams. Sevi esmu nodevis Dieva rokās un ļauju, lai Dievs strādā
caur mani. Grūti pateikt par raksturu. Man bija kādi ieradumi, bet Dievs palīdzēja no tiem atbrīvoties. Bija
laiks, kad es daudz spēlēju datorspēles, un es lūdzu Dievu par to, un Dievs mani pilnībā no tām atbrīvoja.
Bija laiks, kad es daudz skatījos sporta pārraides. Dievs mani no tām atbrīvoja, tagad es tās skatos ļoti
reti.
Svarīgākā izvēle cilvēka dzīvē – nodot sevi un savu dzīvi Jēzum Kristum. Vai tev ir bijušas vēl
kādas svarīgas izvēles, kurām ir liela nozīme tavā dzīvē? Varu minēt dažus piemērus: skolas pabeigšana,
ģimenes nodibināšana, bērnu audzināšana. Ļoti nozīmīga manā dzīvē ir lieta un izvēle, ko Bībele mums
māca: Godā savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, ko Tas Kungs, Tavs Dievs, tev dod.
Ko tu ieteiktu jauniešiem, kas šobrīd, skolu beidzot, ir izvēles priekšā – ko tālāk darīt, kur
mācīties, vai iet strādāt? Kāda būtu tava ceļa maize, ceļa vārdi viņiem? Dievs mums ir devis brīnišķīgu
apsolījumu: Esi uzticīgs par mazumu, tad es Tevi iecelšu par daudzumu (Mateja 25. nodaļa). Noteikti ir
jāiet mācīties. Labākais ir - iegūt kādu profesiju. Nevis vienkārši profesiju, bet tādu, kuru tu mīli. Dievs
mums katram vienam ir devis kādas dāvanas, un tās tad ir arī jāliek lietā. Varu teikt no savas pieredzes,
darbu darot no sirds, Dievs pārējās lietas dos. Dievs pavairos tavus talantus. Jeremijas grāmatā ir
brīnišķīgi vārdi 9:22-23, kā arī Jesajas 40:28-31.
Pastāsti par savu profesiju - kā to ieguvi, vai jūties savā vietā? Pēc iegūtās izglītības esmu
būvgaldnieks. Tā ir plaša nozare - sākot no pamatiem un beidzot ar jumtu. Protams, Dievs mani ir uz to
aicinājis. Un tajā es sajūtu lielo Dieva varenību, kā Viņš var stādāt caur manām rokām. Brīžiem es pats
nesaprotu, kā tas varēja notikt.
Kā paiet tava diena? Katra diena man ir kā jauns sākums. Rīts sākas lūgšanu, brokastīm un Bībeles
lasīšanu. Man tas ir ļoti svarīgi - iesākt dienu kopā ar Dievu. Tad noteikti ir bērnu modināšana un Samuēla
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vešana uz dārziņu. Diena paiet strādājot, darot dažādas lietas. Vakaru noslēdzu ar Bībeles lasīšanu un
lūgšanu.
Pastāsti vēl par kādu aicinājumu, kad tu atsaucies Dievam? Tie noteikti ir pusaudžu zēni, mani
viņi ir ļoti mīļi. Dievs man uz to aicināja jau kādus gadus atpakaļ. Bija vairākas reizes, kad Dievs uz mani
runāja, ka man ar viņiem ir jādarbojas, bet sevī es teicu nē. Dievs zina, kā mani varēja salauzt, un Viņš to
izdarīja. Tas notika pagājušā rudenī, kad satraumēju pirkstu, un man bija vesels mēnesis, lai saprastu, ko
Dievs gribēja ar mani darīt.
Ko tev nozīmē audzināt dēlus – nākamos vīrus un tēvus? Ko tu esi sapratis kā tēvs, ģimenes
galva? Tas nozīmē atbildību Dieva priekšā. Jo Dievs arī audzināja Jēzu. Viņš parādīja priekšzīmi, kādiem
mums ir jābūt - paklausīgiem, mīļiem, laipniem, godīgiem, žēlsirdīgiem. Cenšos būt mierīgs visās lietās
pret bērniem un sievu. Es mīlu savus bērnus, kā Jēzus mūs ir mīlējis. Mācu viņus būt laipniem pret
līdzcilvēkiem, ieguldīt viņos tik daudz , lai tas nebūtu jānožēlo.
Ko tu novēlētu citiem tēviem, vīriem? Citiem novēlētu - visas lietas nolikt Dieva rokās un
uzticēties Viņam. Mīlēt vienam otru grūtībās un bēdās, kā arī priekos. Atrast Dieva aicinājumu tajā, ko tu
dari.
Kā tu atsaucies Dieva aicinājumam – kļūt par draudzes priekšnieku? Ko esi ieguvis, sapratis par
sevi, esot draudzes priekšnieka amatā? Vai jūti gandarījumu kalpošanā? Noteikti tas jau sākās, kad es
mācījos Liepājā arodskolā profesiju. No sākuma mani iecēla par klases vecākā palīgu, pēc kāda neilga
laika iecēla par klases vecāko. Būt klases vecākam 30 skolēnu priekšā - tas man bija izaicinājums. Bet
varu teikt, ka nevienā brīdī nejutos viens, jo Dievs bija ar mani. Kad sāku strādāt firmā Scan-Plast Liepājā,
biju parasts strādnieks, pēc pāris gadiem mani iecēla par brigadieri. Tas man bija izaicinājums. Arī tur es
sajutu Dieva vadību. Lai arī kur es gāju strādāt, mani aicināja kļūt par vadītāju. Tas noteikti ir Dieva
kārtojums manā dzīvē un aicinājums. Pirms pāris gadiem vienā no draudzes padomes sēdēm bija
jautājums par draudzes priekšnieka vēlēšanām, tur bija minēti vairāki vārdi. Tur es ieraudzīju savu vārdu
un biju pārsteigts. Manī iekšā viss drebēja, vārījās, es nezināju, ko teikt. Labi atceros, kad Modrim
vajadzēja runāt ar katru no tiem cilvēkiem, kas bija uz tām lapiņām minēti kā kandidāti. Kādu vakaru
lasīju Bībeli, un tad Dievs man deva atbildi - tas ir rakstīts Amosa 4:12, kā arī Lūkas 21:14-15. Agrāk es
lasīju Bībeli, bet es nepierakstīju vērtīgākas Rakstvietas, bet tagad gan pierakstu - it sevišķi tās, kuras
man ļoti uzrunā.
Es zinu, ka šis laiks, kamēr esmu draudzes priekšnieks, ir Dieva vadīts. Varu teikt, ka Dievs ir Tas,
kas mani vada un kārto visas lietas. Dievs ir devis brīnišķīgu draudzes padomi, kura ir dievbijīga un kuru
dzīvēs pirmā vietā ir Dievs. Protams, ka jūtu gandarījumu, kad Dievs svētī tās lietas, ko mēs darām kā
draudze. Kad darām to, ko mums māca Dieva Vārds un Jēzus caur saviem darbiem - paklausīt Viņa
aicinājumam.
Kā tu ikdienā piedzīvo Dievu, Viņa vadību? Dievu piedzīvoju, kad redzu, kā Dievs uzklausa
lūgšanas, kā Dievs pakārto lietas. Dievu piedzīvoju, kad redzu, ka Dievs man ir devis brīnišķīgu iespēju
kalpot cilvēkiem, kam ir nepieciešamība pēc remonta, vai arī celtniecības. Dievam ir savs plāns manai
dzīvei. Kā tu tiec pāri grūtībām? Kas tev sniedz iedrošinājumu ikdienā? Grūtībās viena no pirmajām
lietām, ko parasti daru, ir - lūdzu Dievu. Noteikti klausos Kristīgo radio, liecības, Bībeles lasījumus un citus
raidījumus.
Kas tavuprāt, ir draudze? Draudze ir Dieva ģimene. Pats Dievs ir tas, kas draudzi ir veidojis. Viņš ir
mūsu Tēvs debesīs un virs zemes. Viņš dod gudrību tiem, kas Viņam paklausa. Ļoti vērtīgi ir vārdi, ko saka
Jēzus Mateja 16:18. Varu teikt godīgi - šīs draudzes vadītājs ir Dievs, Jēzus un Svētais Gars. Draudze ir,
kad mēs kalpojam un strādājam, un par to neprasām samaksu. Draudze ir, kad mūsos ir izpratne,
mīlestība, cieņa pret grūtsirdīgiem, kad mums ir sadraudzība savā starpā. Ko tu novēlētu savai draudzei?
Tuvojas Mātes diena, Ģimenes diena, un es novēlu būt smaidīgiem, laipniem, godīgiem vienam pret otru.
Ko tu gribētu, lai draudze lūdz par tevi? Aicinu lūgt par mūsu dēliem, par mūsu ģimeni, par kaimiņiem,
kas dzīvo mums apkārt.
Paldies Guntaram par atsaucību!
/Sagatavoja Kristīne Jaunzeme/
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2

...palīgs tev, ja tev šķiet, ka neproti un nezini ko un kā lūgt...
Ko lūgt Dievam, kad lūdzam par mācītājiem, vadītājiem, kalpotājiem draudzē?
Lūdziet, lai kalpotāji paliek Dievam uzticīgi un tiek pasargāti no kārdināšanām
Dievs, es Tevi lūdzu par mūsu mācītāju un kalpotājiem draudzē, lai viņi turpina būt Tev uzticīgi kalpi,
palikdami uzticami Tev it visā, ko viņi domā, dara un izteic vārdos. Lai viņi paliek uzticīgi saviem
pienākumiem draudzē, uzticīgi savam laulātajam draugam un ģimenei, draudzei, bet visam pāri Tev,
Dievs. Lai viņi uzticas Tev visās lietās, ko Tu viņiem dosi, lai piepildītu Tavu nodomu Viņu dzīvēs. Palīdzi,
Dievs, viņiem būt uzticamiem Tava Vārda pasludināšanā visur, kur vien ved viņu takas. Tēvs, pasargā
viņus šīs pasaules kārdinājumos, pasargā viņus svētus, šīs pasaules neaptraipītus, lai viņus pārveido Tavs
Vārds un nevis šī pasaule.
Mateja 25:14-30, Psalmi 89:2
Lūdziet, lai viņu dzīvēs vienmēr ir klusais laiks ar Dievu
Dievs, es Tevi lūdzu par mūsu mācītāju un kalpotājiem draudzē, lai Tu viņiem dod laiku, kas viņiem ir
nepieciešams būt kopā ar Tevi un Tavu Vārdu. Lai viņi daudzo darbu dēļ vai citu iemeslu dēļ nekad
neatmet kluso laiku ar Tevi, Dievs. Lai viņos joprojām ir degsme un izsalkums pēc Tava Vārda, Dievs, un
Tava tuvuma. Tēvs, dod viņiem vienmēr ilgas pēc tuvām attiecībām ar Tevi.
42.Psalms, 62.Psalms
Lūdziet par Svētā Gara darbu viņu dzīvēs
Dievs, es Tevi lūdzu par mūsu mācītāju un kalpotājiem draudzē - es lūdzos, lai viņu dzīvēs izlejas Tavs
Svētais Gars un vēl jo vairāk aizdedzina viņus kalpošanā. Es lūdzos, lai viņi tomēr netiek daudzo darbu un
pienākumu dēļ izdedzināti, bet ka Tu viņos atjauno degsmi un ilgas, ka Tu viņos iededz mūžīgo Svētā
Gara uguni, kas viņos nekad neizdziest Tavas Valstības dēļ.
Apustuļu darbi 4:19-33
Lūdziet par atpūtu, labu veselību un atjaunošanos miesā un garā
Dievs, es Tevi lūdzu par mūsu mācītāju un kalpotājiem draudzē, lai viņi saņem nepieciešamo atpūtu un
atspirdzinājumu no saviem darbiem. Palīdzi arī man, Dievs, atcerēties, ka es varu piedāvāt savu palīdzību,
ziedojot savu laiku, talantus, resursus, ko Tu man, Dievs, esi devis, lai atbalstītu mācītāju un kalpotājus
draudzē. Es lūdzu, lai viņiem ir laiks un iespējas pienācīgi paēst, fiziski izkustēties, atspirgt miegā. Es lūdzu
Tevi, lai Tu mācītājam un kalpotājiem ik dienas dod nepieciešamo atjaunošanos miesā un garā.
1.Mozus 2:2, Psalmi 145:14, Jesajas 40:28-31
Lūdziet par apgādību
Dievs, es ticu, ka Tu esi Radītājs un Gādātājs. Es Tevi lūdzu, Dievs, par mūsu mācītāju un kalpotājiem
draudzē, ka Tu turi viņus Savās rokās un ka Tu gādā par viņu un viņu ģimeņu ikkatru vajadzību. Palīdzi
viņiem atcerēties, ka Tu gādā pat par ikkatru matu uz viņu galvas un ka viņi ir daudz vairāk vērti kā putni
gaisā vai puķes pļavā. Es Tevi slavēju un pateicos par to visu, ko Tu mācītāja un kalpotāju dzīvēs jau esi
darījis, un es lūdzu, lai Tu, Dievs, turpini viņu dzīvēs izliet savas svētības, apmierinot visas viņu vajadzības.
Lūkas 12:6-7
Lūdziet par Dieva gudrību, vadību un spēku viņu dzīvē un kalpošanā
Dievs, es Tev lūgšanā pienesu mūsu mācītāju un kalpotājus draudzē, dod Tu viņiem gudrību, vadību un
Savu spēku, darbojoties un kalpojot draudzē un novadā. Lūdzu, lai viņu sirdis vienmēr paliek pazemīgas
un tādas, kas vienmēr paļaujas uz Tevi, ik dienas izlūdzoties gudrību no Tevis. Lūdzu, lai viņi nepaļaujas uz
savu spēku un gudrību, bet to izlūdzas no Tevis. Lūdzu, lai viņi vienmēr, ik dienas meklē Tavu vadību,
Dievs, savā dzīvē un kalpošanā draudzē un lai viņiem ikdienas acu priekšā ir mērķis, kāpēc viņi kalpo.
1.Ķēniņu 3:7-14, Salamana Pamācības 3:5-7, Psalmi 119:98, Jēkaba 1:5
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Lūdziet par sadraudzību un draugiem viņu dzīvēs
Dievs, es Tevi lūdzu par mūsu mācītāju un kalpotājiem draudzē, lai viņu dzīvēs ir labi un dievbijīgi draugi,
kas norāda uz viņu kļūdām, bet arī ceļ, stiprina un iedrošina. Lai viņu dzīvēs ir cilvēki, ar kuriem viņi var
būt vienoti un būt sadraudzībā. Lai viņu dzīvēs ir cilvēki, kas pamāca, kā palikt uzticīgiem, uzticamiem,
atbildīgiem un mīlošiem Dieva ļaudīm. Palīdzi arī man atcerēties un darīt to viņiem zināmu, cik ļoti es
novērtēju to laiku, enerģiju un sirdi, ko viņi iegulda savā kalpošanā draudzē un novadā.
133.Psalms, Salamana Pamācības 27:17, Ebrejiem 3:12-13
/Sagatavoja K.Jaunzeme/
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Diakonu kalpošanas nozare draudzē
Draudzei pieaugot, pieaug arī praktisku kalpošanas darbu nepieciešamība, un daudz kas ir
jāpaspēj izdarīt. Brīžiem var šķist: vienam cilvēkam mazliet par daudz. Bet nav nepieciešams, lai viens
cilvēks uzņemtos ļoti daudz pienākumus līdz pat izdegšanai, un arī Dievs to neliek darīt. Bībelē Apustuļu
darbos 6:1-7 lasām par pirmajiem diakoniem, kad apustuļi, nespējot tikt galā ar visiem pienākumiem
draudzēs (1.pants), lūdz izraudzīties palīgus. Viņi paši vēlas vairāk laika veltīt Dieva Vārda sludināšanai, to
nepamest novārtā, un tāpēc draudzē ir nepieciešami cilvēki, kuri rūpētos par ikdienišķām vajadzībām.
Pirmā draudze izvēlas pirmos diakonus - tie ir cilvēki, uz kuriem var paļauties un kuri sevi jau ir pierādījuši
darbos. Tie ir cilvēki, kuri dzīvo ar Dieva Vārdu sirdī.
Pēc šiem pašiem principiem arī mēs izvēlamies cilvēkus, kuri kalpo draudzēs kā diakoni, - cilvēkus,
kuri ir gatavi otram palīdzēt ne tikai ar vārdiem, bet arī ar reāliem darbiem, rūpējoties par visām lietām
un jautājumiem draudzē.
2015. gada 1.martā notika draudzes pilnsapulce, kur mēs, Priekules baptistu draudze, ievēlējām
diakonus un diakones, jeb māsas un brāļus, kuri kalpos un jau kalpo draudzē un ārpus draudzes.
Draudzes pilnsapulcē ievēlētie diakoni un viņu kontakttālruņi ir:
Modris B. 26193397
Guntars Ķ. 29764227
Jānis S. 29143354
Gunvaldis Ķ. 29594741

Ivars R. 26373691
Valters S. 28263171
Aiga R. 26166958
Indra Ļ. 26963346
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Daži piemēri, kas varētu būt diakonu darāmo darbu sarakstā:
- Draudzes locekļu mājas apmeklējumi, draudzes locekļu un apmeklētāju uzklausīšana un kalpošana
viņu praktiskajās vajadzībās, atvešana un aizvešana uz baznīcu, palīdzēšana slimajiem, mājai
piesaistītajiem, nespējīgiem un ar citām vajadzībām, organizējot kalpošanas darbu viņu mājās.
Draudzes locekļu apmeklējumi ar Svēto Vakarēdienu mājās, slimnīcā un sociālajos namos. Materiālo,
fizisko, sociālo un garīgo vajadzību un problēmu identificēšana (pamanīšana) gan draudzē, gan ārpus
tās - pilsētā, novadā, un darbs pie šo problēmu risināšanas, meklējot resursus. Iestāšanās par
mazaizsargāto un viegli ievainojamo iedzīvotāju grupu aizstāvību: rūpes par bāreņiem, atraitnēm,
vientuļiem, veciem cilvēkiem, daudzbērnu ģimenēm, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
- Saimnieciskas darbības dievnama, ēku, teritoriju uzturēšanā, kalpotāju piesaiste saimnieciskajiem
darbiem.
- Dažāda veida lūgšanu un aizlūgšanu noturēšana, esot pastāvīgiem lūgšanās par draudzi, par visiem
draudzes locekļiem, kalpotājiem, par tiem, kas ir aizlūgšanu vajadzībās.
- Piedalīšanās un palīdzība mācītājam kristībās, mirušo izvadīšanā, laulību dievkalpojumos u.c.
kalpošanā.
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- Kalpošanas darbu organizēšana draudzē, t.sk. jauno draudzes locekļu iesaistīšana draudzes dzīvē,
kalpotāju apmācība un to darba pārraudzība. Kalpotāju izdegšanas simptomu atpazīšana, kalpotāju
orientieru zudumu pamanīšana un reaģēšana uz to. Pastāvīgas lūgšanas par kalpotājiem un mācītāju.
Pateikšanās kultūras veicināšana draudzes kalpotājiem.
Lūgsim Dievu par ieceltajiem diakoniem, lai Dievs viņiem katram parāda viņu kalpošanas jomas un
cilvēkus, kam palīdzība ir nepieciešama. Lūgsim, lai viņi atsaucas Dieva aicinājumam un uzrunā citus
kalpotājus kā palīgus, lai paši neizdeg savā kalpošanas darbā, bet lai Dievs viņos ik dienas atjauno Savu
spēku. Lūgsim un atļausim, lai Dievs lieto mūsu ikkatra, ne tikai diakonu, talantus un spējas Savas
Valstības darbā. Atsauksimies diakonu aicinājumam palīdzēt, iesaistīsimies kalpošanā. Lūgsim Dievu, lai
ieceltie diakoni un mēs katrs, ikviens kalpojam kā reāls atspaids mācītājam un esam kā gaiši lukturi
novadā, kuru gaisma spīd ļaužu priekšā, un kuri praktiskā veidā apliecinām to, ka draudze ir pasaules, un
arī novada, gaišums. (Mateja 5:13-16).
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
•
24. maijā Vasarsvētku dievkalpojuma ietvaros vai jebkurā citā dievkalpojumā maijā, aicinām
svinēt Aicinājuma svētdienu.
Saki JĀ Dieva aicinājumam! kāpēc? Jo bez atsaucīgiem un pašaizliedzīgiem kalpotājiem nevarētu
notikt dievkalpojumi, nebūtu slavēšanas, svētdienskolas... Nenotiktu nekas. Tāpēc esam pateicīgi
Dievam par katru brāli un māsu, kuri iesaistās dažādās kalpošanas jomās.
Mums katram Dievs devis kādas īpašas spējas, talantu un vēlmi darboties kādā noteiktā jomā.
Viens prot skaisti dziedāt, citam ir talants strādāt ar bērniem, jauniešiem vai kalpot senioriem, vēl kāds ir
īstens „cipargalva” un lieliski prot pārvaldīt finanses, bet kāds cits prot izcept brīnumgardas
smalkmaizītes, ar ko kafijas pauzēs pacienāt, piemēram, kāda semināra vai citas kopā sanākšanas
dalībniekus. Dievs mūs katru izredzējis kādam mērķim un devis šīs spējas, lai mēs tiktu galā ar savu
misiju, tāpēc pārdomāsim Dieva aicinājumu uz kalpošanu un atsauksimies tam. Uzmundrinoša ir Donalda
Millera atziņa: „Mēs dzīvojam pasaulē, kur tiek stāstīti skumji stāsti. Tie māca, ka dzīvei nav jēgas un
cilvēcei – mērķa. Tāpēc stāstīt Labāku Stāstu ir labs aicinājums. Labāks Stāsts mirdz spoži, un pasaule
veras tajā ar apbrīnas pilnām acīm. Mēs priecājamies dzirdēt šo Stāstu un pārstāstīt to citiem.”
Atsaucies Dieva aicinājumam un piedzīvo, cik noderīga var būt tava kalpošana kādam.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Bībeles lasīšanas plāns maijā
1. 3. Moz. 27; Ef. 5:1-21
2. 4. Moz. 1; Ef. 5:22-6:9
3. 4. Moz. 2; Ef. 6:10-24
4. 4. Moz. 3-4; Fil. 1:1-26
5. 4. Moz. 5; Fil. 1:27-2:11
6. 4. Moz. 6; Fil. 2:12-30
7. 4. Moz. 7; Fil. 3:1-4:1
8. 4. Moz. 8; Fil. 4:2-23
9. 4. Moz. 9:1-1:14; Kol. 1:1-20
10. 4. Moz. 9:15-10:10; Kol. 1:21-2:5
11. 4. Moz. 10:11-36; Kol. 2:6-23
12. 4. Moz. 11; Kol. 3:1-17
13. 4. Moz. 12; Kol. 3:18-4:18
14. 4. Moz. 13-14; 1. Tes. 1
15. 4. Moz. 15; 1. Tes. 2:1-16
16. 4. Moz. 16-17; 1. Tes. 2:17-3:13
17. 4. Moz. 18-19; 1. Tes. 4:1-12

18. 4. Moz. 20-21; 1. Tes. 4:13-5:11
19. 4. Moz. 22; 1. Tes. 5:12-22
20. 4. Moz. 23-24; 1. Tes. 5:23-28
21. 4. Moz. 25; 2. Tes. 1
22. 4. Moz. 26; 2. Tes. 2:1-12
23. 4. Moz. 27; 2. Tes. 2:13-3:5
24. 4. Moz. 28-29; 2. Tes. 3:6-18
25. 4. Moz. 30; 1. Tim. 1
26. 4. Moz. 31; 1. Tim. 2
27. 4. Moz. 32; 1. Tim. 3
28. 4. Moz. 33:1-49; 1. Tim. 4
29. 4. Moz. 33:50-34:29; 1. Tim. 5:1-6:2
30. 4. Moz. 35-36; 1. Tim. 6:3-21
31. 5. Moz. 1; 2. Tim. 1:1-7
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Saldējums dvēselei
Kāda tēta stāsts:
Pagājušajā nedēļā aizvedu bērnus uz restorānu. Mans sešgadīgais dēls pajautāja, vai varot
noskaitīt galda lūgšanu.
Kad noliecām galvas, viņš sacīja: - Dievs ir labs, Dievs ir liels. Paldies par šo ēdienu. Es būtu vēl
pateicīgāks, ja saldajā mēs varētu dabūt saldējumu. Lai visiem cilvēkiem būtu, ko ēst, āmen.
Līdz ar tuvumā sēdošo restorāna apmeklētāju smiekliem es izdzirdu arī kādu kundzi piebilstam:
- Tieši tā arī ir šīs valsts problēma – mūsdienu bērni nezina, kā lūgt, viņi prasa Dievam saldējumu...
Kaut kas nedzirdēts!
Pēc šiem vārdiem mans mazais dēlēns sāka raudāt un jautāja man: - Vai mana lūgšana bija slikta?
Vai Dievs uz mani dusmojas?
Es apskāvu mazo un sacīju, ka viņš pateicis vienkārši lielisku lūgšanu un ka Dievs pavisam noteikti
uz viņu nedusmojas.
Tad pie mūsu galda pienāca kāds pavecāks kungs. Viņš piemiedza manam dēlam ar aci un sacīja:
- Es dzirdēju, ka Dievs nupat esot uzklausījis vienu brīnišķīgu lūgšanu!
- Tiešām? – dēls atplauka.
- Protams! – To pateicis, vīrs norādīja uz sievieti, kuras dēļ viss sākās, un dramatiskā čukstā
piebilda: - Žēl gan, ka viņa Dievam nepalūdza saldējumu. Mazliet saldējuma reizēm nāk par labu dvēselei.
Kā jau bija gaidāms, maltītes noslēgumā pasūtīju bērniem saldējumu. Mans dēls brīdi cieši
uzlūkoja savu porciju un tad izdarīja ko tādu, ko es nekad mūžā neaizmirsīšu.
Viņš paņēma savu saldējumu un, ne vārda neteicis, aizgāja un nolika to priekšā tai pašai kundzei.
Plati smaidīdams, viņš sacīja: - Ņemiet, tas jums – saldējums ir labs dvēselei, un ar manu dvēseli viss jau ir
kārtībā.
Bērni var mums daudz ko iemācīt par dzīves vienkāršajām lietām. Viņu nevainība ir brīnums...
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1.maijs joprojām ir svētku diena – bērnu Dziesmu diena Rīgā, uz kuru devās arī mūsu
svētdienskolnieki. Mājupceļā aptaujājot dalībniekus, izrādās, ka paticis ir viss: vienam dziedāt, citam
mūzikls, kādam tikšanās ar Brazīlijas „džungļu meiteni” Lieni Svoku (ar lielu neticību, ka viņa bijusi
džungļos☺), vēl citam āra sportiskās aktivitātes, kādam dalībnieku sagaidīšanas aktivitātes, kādam ēšana,
vēl kādam citam - visa diena forša! Paldies Dievam arī par jauko laiku!
Dziesmu dienas moto: MĪLESTĪBA.

Sveicam!
9.05. – Marika Lāne
14.05. – Inese Kātiņa
14.05. – Dāvis Ziemelis
16.05. - Dace Rele – 45 gadu jubileja

18.05. – Zenta Svara
25.05. – Silvija Rihlicka
29.05. – Kristīne Jaunzeme
30.05. – Ineta Kātiņa

Dienu un nakti mēs skandinām: "Kungs, lai notiek tava griba." Bet tad, kad Dieva griba patiešām
notiek, mēs esam nikni un mums tā ne mazākajā mērā nešķiet patīkama. Ir labi, ja mūsu griba kļūst par
Dieva gribu, bet cik daudz labāk būtu, ja Dieva griba kļūtu par mūsējo!
/M.Eckhart/
Draudzes rekvizīti: Priekules baptistu draudze, Zāļu iela 12, Priekule, LV-3434
Reģ.nr.90000159161 SWEDBANKA Konts LV61HABA055103201988
Paldies visiem, kas piedalījās avīzes tapšanā!
Sūtiet savus materiālus, liecības uz: zentasvara50@inbox.lv
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