
Kopš 22. februāra ir iesācies Lielais Gavēņa
laiks, kas noslēdzas ar skaistaj iem un
centrālaj iem kristiešu svētkiem — Lieldienām,
kad svinēsim Jēzus Kristus augšāmcelšanos
no nāves. Dzīvības un mūžības uzvaru pār
nāvi un iznīcību. Gavēņa laika galvenās
pārdomas tiek vērstas uz Kristus ciešanām par
mūsu grēkiem.
Ciešanu tēma ir aktuāla arī katra cilvēka dzīvē
un īpaši, kristiešu dzīvē. Ikviens cilvēks, ticīgs
vai neticīgs, ne reizi vien sev ir uzdevis
jautājumu: „Par ko man tā ir jācieš?” Ticīgie to
mēdz sev uzdot savādāk: „Par kādiem grēkiem
man tas?” Ar ciešanām šajā pasaulē sastopas
visi, izņēmumu nav. Šīs ciešanas mēs varam
nosacīti sagrupēt divās centrālās kategori jās,
proti : 1 ) fiziskās ciešanās un 2) garīgās
ciešanās. Fiziskās ciešanas mums ir tad, kad
sāp mūsu miesa. Sāpošs zobs, roka, kāja,
vēders, aukstums, karstums, slāpes,
izsalkums. Ļoti pazīstamas mums visiem ir
šādas sāpes. Pie garīgajām, jeb dvēseles
ciešanām mēs varam minēt nodevību,
apmelojumus, nespēju mainīt situāciju,
depresiju utt.
Mūsu Pestītājs cieta par mūsu grēkiem, kā
Svētā Gara spēkā raksta pravietis Jesaja
53.nodaļā: „Viņš nesa mūsu sērgas un
ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis
sev.” Un Viņš cieta ar ļoti konkrētu mērķi: „Viņš
bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu
grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzl ikts
viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm
mēs esam dziedināti . ” Jeb citiem vārdiem, bez
Kristus ciešanām, bez viņa naglu caurdurtajām
rokām un kājām, bez viņa šķēpa durtās brūces
sirdī, mēs nekad nesaņemtu piedošanu par
saviem grēkiem un būtu nolemti mūžīgai nāvei.
Tad kādēļ mums ir jācieš? Viens ciešanu
iemesls ir atrodams pravieša Jeremijas

grāmatā 30:1 5: „Ko tu brēc par savu brūci, ka
tavas sāpes neesot remdējamas? Tavu
daudzo noziegumu un tavu lielo grēku dēļ Es
tev uzliku šīs ciešanas!” Proti , mūsu grēki un
noziegumi provocē lielu daļu mūsu ciešanu.
Taču nākas ciest arī tad, kad esam
atgriezušies un grēkus nolikuši malā. Par to
apustul is Pāvils raksta Rom 5:3-6: „Mēs
teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās,
zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība -
pastāvību, pastāvība - cerību, bet cerība
nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izl ieta Dieva
mīlestība ar Svēto Garu, kas mums dots. Jo
Kristus par mums bezdievīgajiem ir miris tanī
laikā, kad vēl bi jām nespēcīgi. ” Tas nozīmē,
ka dažkārt mums ir jācieš tieši tā iemesla dēļ,
ka Dievs mūs mīl un vēlas mūs redzēt savā
priekšā izturīgus un pastāvīgus, pi lnus cerības
un Svētā Gara. Ebr 1 2:6 „ko Tas Kungs mīl, to
Viņš pārmāca un šauš [burtiski tulkojot: sit ar
pātagu] katru bērnu, ko Viņš pieņem. Tādēļ
pieņemsim savas ciešanas un savu krustu, jo
Dievs mūs ļoti mīl un vēlas izglābt. Svētīgu
Gavēņa laiku!

Mācītājs Ojārs Freimanis

Lūdzu ievērosim, ka ar marta mēnesi
dievkalpojumi svētdienās sāksies
plkst. 11 .00, izņemot 1 8. martu

(plkst.1 4.00), kad draudzē viesosies
Grobiņas iecirkņa prāvests Ainārs
Jaunskalže. Pusdienu zupa un

sadraudzība turpmāk būs trešdienās no
1 2.00 – 1 3.00.
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Ciešanas. Kādēļ?



Pārdomas par dzīvību ir veidotas, lai
palīdzētu mācītājiem un draudzēm
paraudzīties uz baznīcas gadu no dzīvības
svētuma viedokļa.

4.marts SVĒTDIENA Reminiscere –
Gavēņa laika 2. svētdiena.
Gluži tāpat, kā cilvēki Jēzus laikā, arī mēs
dzīvojam “laulību pārkāpējā un grēcīgā ciltī”
(Marka ev. 8:38). Vai mums ir kauns Jēzus un
Viņa Vārda dēļ, kad mēs baiļu dēļ nerunājam
Dieva patiesību? Vai mums ir kauns par Jēzu,
kad mēs vienaldzībā neiestājamies par tiem,
kas paši sevi nespēj aizstāvēt? Mēs visi tik
daudz dažādos veidos vārdos, domās, darbos
un klusēšanā apliecinām, ka kaunamies Jēzus
dēļ. Kur gan ir mūsu cerība? “Līdz tam mans
lepnums nebūs velts, Es lepojos ar Glābēju,
kas krustā sists. Un ak kaut mana daļa būtu tā,
ka Kristus nekaunētos manis dēļ. ” (Luterāņu
dziesmu grāmata, ASV)

11 .marts SVĒTDIENA Oculi - Gavēņa laika
3. svētdiena.
Jums nav jābūt “gudriem”, “vareniem” vai
“augstdzimušiem” (1 .Korintiešiem 1 :26) pēc šīs
pasaules standartiem, lai Dievs varētu jūs l ietot
cīņā ar šīs pasaules ļaunumu. Kā tas ir
redzams Viņa Dēla krusta nāvē, Viņš darbojas
caur šķietamu muļķību, vājumu un
pazemojumu, lai uzvarētu ļaunumu un atnestu
mūžīgu dzīvību. Jums nav jālepojas pašiem ar
sevi, lai radītu atšķirību. Lepojieties ar To
Kungu (1 :31 ).

1 8.marts SVĒTDIENA Laetare – Gavēņa
laika 4. svētdiena.
Pāvils saka, ka mēs visi pēc savas dabas
bijām “Dieva dusmības bērni” (Efeziešiem
2:3b). Tad nāk šie brīnišķīgie Evaņģēli ja vārdi
4.pantā: “Bet Dievs. . . . ” Mēs bijām bagāti
grēkos, bet Dievs ir “bagāts žēlastībā”. Mēs
nemīlējām Dievu, nespējām Viņu mīlēt, bet
Dievs mīlēja mūs ar “l ielu mīlestību”. Mēs
bijām miruši savos grēkos, bet Dievs mūs

“darīj is dzīvus līdz ar Kristu” (2:5b). Tieši šī
nepārspētā beznosacījumu mīlestība ir tā, kas
piešķir katra cilvēka dzīvībai vērtību.

25.marts SVĒTDIENA Judica – Ciešanu
laika 1 . svētdiena.
“Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās. . . ”
(Lūkas ev. 1 :31 a). “Visaugstākā spēks”
apēnoja Mariju un viņa ieņēma Jēzu. Šeit –
Nācaretē, nevis Betlēmē, mēs redzam mūsu
Kunga lielo iemiesošanās brīnumu. Ceļš uz
krustu nesākās silītē, bet gan mātes miesās.
Mēs bijām grēcinieki kopš ieņemšanas
(Psalms 51 :7). Mums ir arī Glābējs kopš
ieņemšanas brīža!

Bunkas draudzes kalendārs
11 .marts SVĒTDIENA Oculi - Gavēņa laika
3. svētdiena.
1 4.00 Dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.Svētd. sk.
25.marts SVĒTDIENA Judica – Ciešanu
laika 1 . svētdiena.
1 4.00 Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētd. sk.

Draudžu mācītājs Ojārs Freimanis t. 63429557 un m.t. 26476209

Priekules dr.priekšnieks Andris Andersons t. 63467036, m.t.26427074

Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.261 28491 ,260241 46

Atbildīgais par izdevumu Voldemārs Vilerts, t.63461647

Lūdzu savus priekšlikumus, svarīgu informāciju un uzlabojumus sūtīt uz e-adresi:vilvoldem@inbox. lv.



Priekules draudzes kalendārs
1.marts  ceturtdiena 08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)
                                         12.00-13.00  Pusdienu zupa un sadraudzība
                                          17.00-19.00 Kora mēģinājums  
4.marts   SVĒTDIENA Reminiscere – Gavēņa laika 2. svētdiena.

11.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas  skola.
15.30  Draudzes padomes sēde.

6.marts    otrdiena 08.30 Rīta lūgšana  (baznīcā)
     18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie

7.marts   trešdiena 12.00-13.00  Pusdienu zupa un sadraudzība
13.30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā.
14.30 Bībeles stunda.
16.00-17.30 Mācītāja pieņemšanas laiks
18.00  Dievkalpojums.

8.marts  ceturtdiena 08.30     08.30     Rīta Bikts dievkalpojums (baznīcā).  
                                         17.00-19.00 Kora mēģinājums  
11.marts   SVĒTDIENA  Oculi - Gavēņa laika 3. svētdiena.      

11.00 DIEVKALPOJUMS. Svētd. sk.
13.marts  otrdiena 08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)

18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
14.marts  trešdiena 12.00-13.00  Pusdienu zupa un sadraudzība

13.30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā.
14.30 Bībeles stunda
16.00-17.30 Mācītāja pieņemšanas laiks
18.00  Iesvētes mācības.

15.marts  ceturtdiena 08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)
                                          17.00-19.00 Kora mēģinājums  
18.marts   SVĒTDIENA   Laetare – Gavēņa laika 4. svētdiena.

14.00 DIEVKALPOJUMS. Svētd. sk.
Prāvesta viesošanās draudzē

20.marts otrdiena 08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)
                      AA – grupa un līdzatkarīgie

21.marts  trešdiena 12.00-13.00  Pusdienu zupa un sadraudzība
13.30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā.
14.30 Bībeles stunda
16.00-17.30 Mācītāja pieņemšanas laiks
18.00  Iesvētes mācības.

22.marts  ceturtdiena 08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)
                                          17.00-19.00 Kora mēģinājums  
25.marts   SVĒTDIENA   Judica – Ciešanu laika 1. svētdiena.

11.00 DIEVKALPOJUMS. Svētd. sk.
27.marts otrdiena 08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)

18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
28.marts  trešdiena 12.00-13.00  Pusdienu zupa un sadraudzība

13.30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā.
14.30 Bībeles stunda
16.00-17.30 Mācītāja pieņemšanas laiks
18.00  Iesvētes mācības.

29.marts ceturtdiena       08.30Rīta lūgšana (baznīcā)                                   
               17.00-19.00 Kora mēģinājums  
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