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Svinēsim ziemsvētkus kopā ar jubilāru!!!

Ziemsvētki ir saistīti ar dzimšanas dienas svinēšanu. Dzimšanas dienas svētkus mēs parasti 
svinam kopā ar jubilāru, vai ne!? 

Kas tad ir šis ziemsvētku jubilārs?! Daudzi māk atbildēt – protams, Jēzus Kristus! Bet kas Jēzus 
ir, lai mēs pēc 2000 gadiem vēl svinētu Viņa dzimšanas dienu? Ja parasti saka, ka bērni ir Dieva 
dāvanas, tad šis bērns ir Dieva īpašā dāvana mums visiem. Dievs davā pats Sevi! Viņš kļuva 
cilvēks, lai mēs varētu pat Dievu uzņemt savā vidū. Dievs tik ļoti gribēja būt kopā ar mums, ka Viņš 
sūtīja savu Dēlu pie mums, Viņš piedzima Bētlemē, uzvarēja nāvi ar savu augšāmcelšanos, un 
dibināja savu Baznīcu, lai mēs varētu ar Viņu sastapties pat šodien.

Tādā veidā mēs caur Baznīcu tiekam ielūgti uz Jēzus Kristus piedzimšanas svētkiem, caur 
Baznīcu mums tiek piedāvāts būt kopā ar dzīvo Jēzu Kristu un ja mēs uzņemam Jēzu ticībā, Viņš arī 

dzīvo mūsos. Tad dzīve kļūst vērtīgāka, kļūst mūžīga un dzīvojot kopā ar 
Viņu, mūsu dzīves jēga īstenojas un mums vienmēr ir kāds, uz ko var 
paļauties. Re kādas dāvanas, kas tiek dotas!!!
Tāpēc kalendārs šajā avīzes pedējā lappusē ir Dieva ielūgums svinēt Kristus 
dzimšanas svētkus kopā ar pašu jubilāru!! Darīsim to un satiksimies baznīcā.

Šogad Priekules baznīca būs īpaša ar to, ka ceram atklāt “Betlēmes ainu”, 
kuru dievkalpojumos lietosim kā ilustrāciju, bet pārējā laikā tā būs 
apgaismota aiz baznīcas stikla durvīm, lai visi var nākt  un to redzēt. 

Priecīgus un svētīgus Kristus piedzimšanas svētkus!
Mācītājs Hanss Jensons

Gani gāja Jēzu ieraudzīt
Kristus dzimšanas dienas aprakstā mēs varam lasīt, ka eņģelis pasludināja ganiem: "Nebīstieties, 

jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs 
dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs.” (Lūkas 2:10-11)

Gani. Vīri, kas ganīja lopus, un kuru ikdiena pagāja dzīvojot kopā ar ganāmo pulku un apsargājot 
to. Tie bija cilvēki, kas bija pieraduši smagi strādāt, paciest aukstumu un karstumu. Viņi nemaz 
nebija raduši gulēt smalkos matračos un sildījās nevis pie lepna kamīna, bet gan pie ugunskura. Tie 
bija vīri, kas pazina darba smagumu, nodokļu slogu un rūpes par iztiku. Un viņi saņēma ziņu, ka 
notiks kāda ļoti priecīga lieta.  Un šis prieks ir paredzēts visiem cilvēkiem. Ko šie vīri darīja? Viņi 
steigdamies nāca un meklēja Jēzu ieraudzīt. Viņiem nepietika tikai ar eņģeļa paziņoto. Viņi nāca 
pārliecināties un ieraudzīt. Un Dieva vārds ir uzticams. Šie vīri atrada Jēzu tā, kā viņiem bija teikts. 
Viņus nesagaidīja vilšanās. Gani griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija 
dzirdējuši un redzējuši, tā kā tas tiem bija sludināts. Ikdienas grūtums un sūrā maize neaizēnoja šo 
vīru prieku par Glābēju un Samierinātāju. Viņi priecājās par to, ka ticībā Jēzum ir saņēmuši mieru ar 
Dievu. Un šajā eņģeļa vēstī mēs tāpat kā gani dzirdam:

Nebīstieties!
Liels prieks!

Pestītājs dzimis!



Gudri vīri nāca Jēzu pielūgt
"Kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš? Jo mēs Viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un 
atnācām Viņu pielūgt." (Mateja 2:2)

Gudri vīri. Lai arī no kādas kultūras šie vīri nāca, viņi tika uzskatīti par gudriem. Viņu arods bija 
gudrība un zināšanas. Šie vīri neapmierinājās tikai ar zvaigzni pie debesīm. Viņi atbrauca Jēzu 
pielūgt. Īstie gudrie tur Bētlemē lika savu pieri pie zemes Kristus bērna priekšā. Viņu gudrība bija 
vien tik daudz lietojama, ka ar to varēja zināt, kur Kristus atrodams. Arī šodien mēs ar savu gudrību 
varam atrast baznīcas koordinātas. Mēs varam uzzināt adresi un dievkalpojuma laiku. Mēs varam 
jautāt “Kur ir Kristus sastopams? Mēs par Viņu lasījām vai dzirdējām un esam atnākuši viņu 
pielūgt.” Toreiz dievkalpojums notika Bētlemē. Tagad tas notiek baznīcā, kur pulcējas gan gani, gan 
gudrie – visi tie, kas vēlas Jēzu sastapt un piedzīvot, kāds Viņš ir.

Caķejs gribēja Jēzu redzēt
Un, lūk, tur bija kāds cilvēks, vārdā Caķejs, tas bija virsmuitnieks, bagāts vīrs. Viņš gribēja 
Jēzu redzēt, kāds Viņš esot, bet nevarēja ļaužu dēļ, jo viņš bija mazs no auguma. 
(Lūkas 19:2-3)

Sprediķī, kuru varējām dzirdēt otrajā Adventa svētdienā, bija apskatīts arī kāds notikums no 
Jēzus dzīves, kuru pazīstam kā Viņa tikšanos ar muitnieku Caķeju.  Ko mēs zinām par šo vīru? Tas 
bija bagāts vīrs, kas strādāja okupācijas režīma labā un iekasēja no saviem tautiešiem nodokļus. 
Viņam bija daudz mantas, kuru viņš bija ieguvis pat negodīgā ceļā, izspiežot naudu, izmantojot savu 
dienesta stāvokli. Tautas acīs viņš bija nodevējs. Lai arī viņam bija daudz mantas, viņa labā slava 
bija sadragāta. Mēs zinām visas šīs uzskaitītās lietas, ko pie viņa redzam un dzirdam. Šodien šis vīrs 
droši vien staigātu dārgā uzvalkā un dzīvotu savā mājā skaistā vietā pie kāda ezera vai jūras, kur 
piebrauktu ar savu jauno auto. Mūsu acīs viņam nekas netrūktu. Daudzi pat teiktu, ka viņš labi 
“iekārtojies”. Citi teiktu, ka baznīcā tādam nav ko meklēt. Tomēr šis vīrs uzkāpa kokā, lai kaut ko 
redzētu. Viņš gribēja Jēzu redzēt, kāds Viņš esot. Visa bagātība nedeva viņam apmierinājumu un 
viņš nejuta mieru sirdī. Viņš no ļaudīm bija dzirdējis par Jēzu, varbūt pat kādu reizi pūlī stāvējis un 
neviena neatpazīts klausījies Viņa runātos vārdus. Gluži kā šodienas cilvēki, kas reizēm ienāk 
baznīcā, tomēr savā ikdienas dzīvē cenšas šo interesi noslēpt.

Caķejs gribēja Jēzu redzēt. Bagātība neļāva viņam Jēzu ieraudzīt un ar to nepietika, lai Viņu 
aizsniegtu. Viņš nevarēja izlauzties cauri pūlim, kas droši vien uzskatīja, ka tādam kā Caķejam nav 
ko pie Viņa meklēt. Viņš nevarēja arī redzēt pāri, jo bija mazs augumā. Tad šis vīrs uzkāpa kokā. 
Viņam nepietika tikai ar cilvēku stāstīto un dzirdēto. Viņš gribēja pats pārliecināties, kāds tad tas 
Jēzus ir.

Un Jēzus ierauga šo vīru. Zīmīgi, ka vārds Caķejs Ebreju valodā nozīmē “taisnais” jeb “šķīstais”. 
Tāds, kuram nav vainas. Caķejs bija tik tālu aizmaldījies no sava vārda patiesās nozīmes, ka tas 
viņam varēja kļūt par izsmiekla vārdu. Tomēr Jēzus par viņu nesmējās. Viņš redzēja šajā netaisnajā 
vīrā cilvēku, kurš ilgojas atkal būt mierā ar Dievu. Un satikšanās ar Jēzu viņam šo iespēju dod. 
Ticība Jēzum dod Caķejam atkal iegūt saskaņu ar savu vārdu. Ticība Jēzum katram cilvēkam dod 
atkal atgriezties tajā draudzībā ar Dievu, kurai viņš ir radīts un dzīvot saskaņā ar to kāds viņš tika 
radīts – pēc Dieva tēla un līdzības.

Arī katrs no mums ir Dieva roku darbs un arī mums ir lieliska iespēja satikties ar Jēzu, klausīties, 
ko Viņš saka un piedzīvot cik Viņš ir labs.

To piedzīvoja gani, gudrie un pat Caķejs! Nāc arī Tu!

Priekules draudzes lektors Jānis Diekonts



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

Priekules draudzes kalendārs
24. decembris, ceturtdiena Kristus piedzimšanas svētvakars

19.00 SVĒTVAKARA DIEVKALPOJUMS 
(ar draudzes kora piedalīšanos)

25. decembris, piektdiena  Kristus piedzimšanas svētki
11.00 SVĒTKU DIEVKALPOJUMS. 

(Piedalās trio Igeta Cīrule, Inga Prenclava, Daira Šalma)
Turpināsim svinēt svētkus pēc dievkalpojuma kopā draudzes namā, līdzi ņemot 
groziņus.

27. decembris, SVĒTDIENA Svētdiena pēc Ziemsvētkiem 
11.00 DIEVKALPOJUMS. 

29.  decembris otrdiena 18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
1. janvāris, piektdiena Jēzus vārda došanas diena 

14.00 DIEVKALPOJUMS bez Sv. Vakarēdiena.

3. janvāris SVĒTDIENA Zvaigznes dienas tēma
11.00 DIEVKALPOJUMS. 

Piedalās mācītājs Modrs Īvāns un kori no Ogres

12.30 Ziemsvētku koncerts. Piedalās: Jauktais koris “Grīva”
Diriģentes: Maija Amoliņa, Evita Konusa, koncertmeistare-Sarmīte Reneslāce;

5.  janvāris, otrdiena 8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie

7. janvāris, ceturtdiena 8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)

Bunkas draudzes kalendārs
24. decembris ceturtdiena Kristus piedzimšanas svētvakars

  18.00     SVĒTVAKARA SVĒTBRĪDIS  
 Bunkas baznīcas drupās

26. decembris, sestdiena Otrie Ziemsvētki                                      
 11.00 SVĒTKU DIEVKALPOJUMS.
Pēc tam turpināsim svinēt svētkus kopā blakus telpā.

Draudžu mācītājs Hanss Jensons m.t. 26524555
Priekules dr. priekšnieks Andris Andersons t. 63467036, m.t. 26427074
Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe, t. 26128491,26024146
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