Priekules un Bunkas evaņģēliski luterisko draudžu
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Juris Roga 10 gadus nostrādāja par zvaniķi Priekules ev. luterāņu bazncā.
-Kā Tu sāki zvanīt baznīcā?
Kad atjaunoja baznīcu, bija vajadzīgs zvaniķis. Baznīcas draudzes locekles Emīlija un Irēna lūdza uzņemties
to darīt man. Arī sieva atbalstīja. Vienkārši sapratu, ka tad būtu izdarīts viens labs darbs.
- Vai Tev patika to darīt?
Jā. Tas bija atbildīgs darbs. Manuprāt, ļoti vajadzīgs, noderīgs darbs.
-Vai nenožēlo, ka piekriti darīt šo darbu?
Nē, tad jau 10 gadus to nebūtu darījis.
-Vai šī zvanīšana baznīcā ir bijusi kāda daļa no dzīves?
Noteikti. Izraušanās no ikdienas dzīves, satikšanās ar citiem cilvēkiem. Es jutu, ka tas bija mans pienākums.
-Kāpēc aizgāji no šī darba?
Jādomā par veselību, jānāk jaunai maiņai.
-Kāds ir vislielākais ieguvums, ko esi ieguvis, darot šo darbu?
Man ir gandarījuma sajūta. Es esmu apmierināts, ka daudzi citi priecājas par manu vekto darbu.
Paldies!
P.S. Jura Rogas interviju veica meita Agnese Rāzma. Paldies viņai.
Informācija.
Draudzes pilnsapulce notiks 13.februārī plkst. 18.00 - draudzes padomes vēlēšanas.
* Nominācijas komisijas satāvs – mācītājs Hanss Jensons, Mārtiņš Cukurs, Inese Jaunzeme, Dace
Vanaga.
* iespēja draudzes locekļiem pieteikt kandidātus draudzes padomei nominācijas komisijai.
* Draudzes padomes vēlēšanas datums- 13.februāris, laiks- plkst.18.00 un vieta- draudzes namā.
*Draudzes padomes kandidātu saraksts tiks publicēts draudzes namā.

Redzi, bērni ir tā Kunga dāvana.
Daudz piemēru minēti Bībelē, kur bērns ir Dieva dāvana. Un tā ir plānots ar jebkuru no mums.
Mozus bērns un viņa brīnumainā izglābšanās. Samuēls – mazais zēns ar skaidro, lielo sirdi. Un
Nāamana sievas mazā vergu kalponīte, kas bērnišķīgi skuma un priecājās kopā ar saviem
saimniekiem. Dāvids – apdāvinātais, strādīgais un ļoti drosmīgais zēns. Dāsnais un labsirdīgais
puisēns, kas palīdzēja Jēzum pabarot tūkstošiem ļaužu. Un vēl citi bērni Bībelē- viņi bija tad un viņi
ir tagad.
Man bieži ir nācies domāt- laimīgi ir bērni, kas dzimuši un auguši ticīgu vecāku ģimenē. Pazīdami
Dievu viņi visi kopā dzīvo kristīgu dzīvi, kur bērni uzaug spēcīgi savā pārliecībā un pieņemas spēkā
un piemīlībā. Bērni mācās no mums ne tikai to, ko mēs runājam, bet to, kas mēs esam, īpaši to, ko
mēs cenšamies noslēpt un noliegt sevī. Ikvienā bērnā, un mēs visi tādi kādreiz esam, Dievs ir ielicis
milzīgu potenciālu. Bieži mēs uztveram bērnus, kā sociālu grupu vai tās daļu, sajaucam šo uztveri ar
savām problēmām un steigu un rezultātā viņi kļūst traucējoši un pat reizēm nevēlami. Bet Jēzus
gaidīja bērnus, pat lika tos par piemēru pieaugušajiem.
Kaut mēs katrā bērnā varētu ieraudzīt Dieva rokrakstu un atpazīt dievišķo, vismaz censties to darīt.
Ļaut sevi Dievam izmantot kā lietderīgu instrumentu. Neko nesabojāt mazajā cilvēkā, bet palīdzēt
attīstīt un izzināt Dieva ceļu. Glābt mazās dvēselītes un savējo.
Mūsu visu lielākais piemērs un skolotājs ir Jēzus. Piemērs bērniem, piemērs skolotājiem un
jebkuram citam draudzes kalpotājam.
Stipra un droša ir tā draudze, kas redz savu svētdienas skolu augam un jauniešus atgriežamies
draudzē. Draudze, kas kā ģimene mīl, rūpējas un audzina savus bērniņus. Bērni ir mūsu un
sabiedrības spogulis, vai mums patīk tas attēls, kuru redzam tajā?
Es no sirds pateicos visiem draudzes locekļiem, kas lūdz par mūsu bērniem, materiāli palīdz un
apdāvina svētkos, kā arī atbalsta skolotājus.
Svētdienas skolas skolotāja – Katrina Tiškus.

Informācija.
25. janvārī pēc dievkalpojuma plkst. 15.30 draudzes namā varēsim baudīt vārdos un bildēs aizraujošu
ceļojumu pa Mārtiņa Lutera dzīves un darbības vietām.
Ikviens mīļi aicināts!
21.janvārī un 4.februārī pl.20. notiks sarunas ”Par dzīvi un ticību” Apspriedīsim aktuālas mūsu

dzīves tēmas un meklēsim atbildes uz personīgiem jautājumiem. Visi mīļi aicināti!
10.februāris

“Ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to.” (Jēk. 4:15)
otrdiena
8.30
Rīta svētbrīdis

12.februāris

ceturtdiena

18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
8.30

Rīta svētbrīdis

19.00 Darbdiendievkalpojums
13.februāris

piektdiena

16.00-17.30 Pieņemšanas laiks
18.00 Draudzes pilnsapulce
(draudzes padomes vēlēšanās)

15.februāris SVĒTDIENA Epifānijas laika piektā svētdiena
17.februāris

14.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
otrdiena
8.30
Rīta svētbrīdis

18.februāris

trešdiena

18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie

20.00 Sarunas par dzīvi un ticību 19.februāris

ceturtdiena

8.30

Rīta svētbrīdis

20.februāris

piektdiena

16.00-17.30 Pieņemšanas laiks
18.00 Lūgšanas stunda

22.februāris SVĒTDIENA Epifānijas laika sestā svētdiena
24.februāris

14.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
otrdiena
8.30
Rīta svētbrīdis
18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie

26.februāris
27.februāris

ceturtdiena
piektdiena

8.30

Rīta svētbrīdis

16.00-17.30 Pieņemšanas laiks
18.00 Lūgšanas stunda

Bunkas draudzes kalendārs
25. janvāris SVĒTDIENA Epifānijas laika trešā svētdiena
11.00 DIEVKALPOJUMS Svētdienas skola

8. februāris SVĒTDIENA Epifānijas laika piektā sv
11.00 DIEVKALPOJUMS bez Sv. Vakarediena.
Svētdienas skola

22.februāris SVĒTDIENA Epifānijas laika sestā svētdiena
11. DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
Informācija.
* Nedēļa no 18.01. līdz 25.01. - Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Katru rītu 8.15 baznīcā.
Sestdienā 24.janvārī plkst. 18.00 vakarā Svētbrīdis – Lūgšanas nedēļas noslēgums par visu kristiešu
vienotību. (Vairāk informācija: www.kasmusvieno.lv)

Lasījumi Lūgšanu nedēļai par kristiešu vienotību
2009. gada tēma:
“Lai viņi kļūtu viens Tavās rokās” (Ech. 37:15-28)
Lasījumus 2009.gada Lūgšanu nedēļai par kristiešu vienotību ir izvēlējušās Korejas Baznīcas. Tās
dzīvo traģiski sadaītā valstī līdzīgi kā dzīvoja Jūdas un Israēla ciltis pravieša Ecehiela laikā.
Ecehiels bija aicināta dot cilvēkiem cerību bezcerīgā reliģiskajā un politiskajā situācijā, atklāt
Dieva nodumu dāvāt shalom savai tautai.
Latvijā varam lūgt ne tikai par Baznīcām ceļā uz vienotību, bet arī par visu Latvijas tautu. Mēdz
teikt, ka Latvija dzīvo kā divkopienu valsts, un tas laiku pa laikam rada ne mazums grūtību, lai arī
reizēm tās ir neredzamas vai arī mēs tās negribam redzēt. Lūgšanu nedēļa ir iespēja visu celt Dieva
priekšā un redzēt Viņa gaismā.”
1. DIENA
Svētdiena, 18. JANVĀRIS
Kristīgās kopienas ar skatu uz to, kas šķēla agrāk un tagad
Ech. 37:15-19; 22-24a Viens Tavās rokās
Ps. 103:8-13 Kungs ir žēlsirdīgs, Viņa mīlestība – pāriplūstoša
1. Kor. 3:3-7; 21-23 Greizsirdība un strīdi jūsu vidū, bet jūs piederat Kristum
Jņ. 17:17-21 Lai viņi visi būtu viens, lai pasaule ticēt
2. DIENA
Pirmdiena, 19. JANVĀRIS
Kristieši ar skatu uz karu un vardarbību
Jes. 2:1-4 Tautas vairs nemācīsies karot
Ps. 74:18-23 Neaizmirsti tos, kas cieš
1. Pēt. 2:21-25 Viņa brūces tevi dziedinājušas
Mt. 5:38-48 Lūdziet par tiem, kas jūs vajā
3. DIENA
Otrdiena, 20. JANVĀRIS
Kristieši ar skatu uz ekonomisko netaisnību un nabadzību
3. Moz. 25:8-14 Žēlastība, kas atbrīvo
Ps. 146 Kungs ir taisnīgs pret apspiestajiem
1. Tim. 6:9-10 Naudas kāre ir visu ļaunumu sakne
Lk. 4:16-21 Jēzus un žēlastība kā atbrīvošana
4. DIENA
Trešdiena, 21. JANVĀRIS
Kristieši ar skatu uz ekoloģisko krīzi
1. Moz. 1:31-2:3 Dievs skatījās uz visu, ko bija radījis, un tas bija ļoti labs
Ps. 148:1-5 Viņš pavēlēja, un viss tika radīts
Rom. 8:18-23 Radības iznīcība
Mt. 13:31-32 Vismazākā no sēklām
5. DIENA
Ceturtdiena, 22. JANVĀRIS
Kristieši ar skatu uz diskrimināciju un sociālajiem aizspriedumiem
Jes. 58:6-12 Neizvairies no saviem līdzcilvēkiem
Ps. 133 Cik jauki, kad brāļi un māsas dzīvo vienotībā
Gal. 3:26-29 Jūs visi esat viens Jēzū Kristū

Lk. 18:9-14 Tiem, kas bija pārliecināti par savu pareizību
6. DIENA
Piektdiena, 23. JANVĀRIS
Kristieši ar skatu uz slimībām un ciešanām
2. Ķēn. 20:1-6 Piemini mani, ak, Kungs!
Ps. 22:1-11 Kāpēc Tu mani esi atstājis?
Jēk. 5:13-15 Ticīga lūgšana izglābs slimo
Mk. 10:46-52 Ko tu gribi, lai Es tev daru?
7. DIENA
Sestdiena, 24. JANVĀRIS
Kristieši ar skatu uz reliģiju daudzveidību
Jes. 25:6-9 Tas ir Kungs, uz kuru mēs cerējām
Ps. 117:1-2 Visas tautas, slavējiet Kungu!
Rom. 2:12-16 Likuma darītāji tiks taisnoti
Mk. 7:24-30 Šo vārdu dēļ tu vari iet mājās priecīga
8. DIENA
Svētdiena, 25. JANVĀRIS
Kristīgais pasludinājums par cerību sadalītajā pasaulē
Ech. 37:1-14 Es atvēršu jūsu kapus
Ps. 104:24-34 Tu atjauno Zemes seju
Atkl. 21:1-5a Visu Es daru jaunu
Mt. 5:1-12 Svētīgi jūs esat...

