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Kā mums tagad dzīvot??
Ir pienācis tas brīdis, kurš nenovēršami tuvojās. Mēs

esam pienākuši pie līnijas, kas liek domāt, ko darīt
tālāk? Tieši tāpat, ka visā valstī, tā arī ikvienā ģimenē
ātrāk vai vēlāk mēs saskaramies ar šo jautājumu.
Ienākumi samazinās, izdevumi labākā gadījumā ir
kļuvuši konstanti un nav auguši, vai arī tomēr ir. Ko
darīt? Kā dzīvot tālāk? Viens ir prasīt palīdzību no
ārpuses, bet mēs kaunamies, jo tas parādīs, ka neesam
paši spējīgi sevi uzturēt. Varētu samazināt vēl
izdevumus, kā mūsu valstī to dara, tikai arī tad būs
daudzas lietas, kas tiks ietekmētas, lai tās nebūtu. Un
tas jau notiek. Vai draudze un baznīca ir kāda laimes
saliņa, kurā arī no šādām vētrām nav jāsaskaras? Lai
cik ļoti mums tā gribētos, tomēr kā saka, realitātē mēs
esam tik ļoti kopā saistīti. Ir lietas, bez kurām draudze
un baznīca nevar pastāvēt tādā formātā, kādā mēs
esam to pieraduši redzēt un izjust. Un šeit es gribētu
vērst jūsu uzmanību uz vairākām lietām. Dievs, kas visu
ir radījis, mums dod visu, kas mums ir nepieciešams ik
dienai, ko mums ļauj šeit virs zemes nodzīvot. Viņš ir
apsolījis, ka tiem, kas uz Viņu tic un paļaujas, Viņš būs
klātesošs līdz pat pasaules galam. Un ja mēs visās
lietās tieksimies pēc Viņa prāta un Viņa mīlestības, tad
arī pārējās lietas mums pieliks, cik tas būs
nepieciešams un vēl paliks pāri labām lietām, kuras
atbalstīt un tajās dalīties. Ja mums šķiet, ka atbalstīt
savu draudzi un baznīcu ar to, ko Dievs ir mums katram
devis nav laba lieta, tad kaut kas nav kārtībā ar mūsu
vērtību skalu.
Es zinu, ka daudziem ļaudīm šodien ir grūti. Daudzi
saka, ka ir krīze un bezdarbs, nav vairs cilvēku, kas
varētu nākt uz baznīcu, lai varētu piepildīt ziedojumu
trauku un arī mācītāja kalpošana pie tik lielas slodzes ir
kļuvusi pavirša ( tas vēl tā maigi sakot). Zinu, ka
daudziem tā šķiet. Un zināma daļa patiesības tajā ir. To
es netaisos noliegt. Mums bieži vien masu mēdijos
patīk lasīt tendenciozas ziņas, lai mūsos kļūtu skaidri
vieni vai otri procesi ņemot vērā to informāciju, kas
mums tiek pasniegta. Protams slodze ir liela un
vajadzību vēl vairāk.
Un tieši šī iemesla dēļ es aicinu neskumt un

nesūdzēties. Meklējot vainīgos un cenšoties ar vainas
sajūtu ko mainīt mēs tikai vairojam viens otrā dusmas
un neapmierinātību. Jo šādi neiegūsim to mieru, pēc
kura alkst mūsu dvēsele. Piedosim viens otram izlīgstot
un ejot kopā plecu pie pleca. Es lūdzu jums piedošanu
par to, ka neesmu mācējis būt pie jums visiem
klātesošs. Es vēlos jūs iedrošināt visās lietās paļauties
uz Dievu.
Man aicinājums būtu nākt kopā sadraudzībā.
Dievkalpojums ir tikai viena no izlīgšanas vietām, bet
kopīgā sadraudzība ir vienotībā un sadraudzībā ārpus
tās, ejot plecu pie pleca mūsu ikdienā un pāri visam
pateikties Dievam par piedzīvoto mīlestību, kas mums ir
atklājusies Kungā Jēzū Kristū. Es vēlētos aicināt uz
izlīgšanu visiem, kuri līdz šim laikam kādu iemeslu dēļ
nevar aizmirst kādus pāri darījumus. Tas mums
palīdzēs atrast kopīgo un vairs nekad nešķirs no Dieva
mīlestības.
Uzticēsimies Viņam un Viņš mums dos mieru, kuru
nekādi vēji un vētras nespēs sagraut. Arī mūsu draudzi
un baznīcu nē. Jo tikai vienotībā varam pastāvēt.
Kunga Jēzus Kristus vārdā. Ja mēs esam gatavi iet
kopā, tad arī rūpes par mums doto un uzticēto ir vieglāk
iznesamas. Katram savā veidā un tajā kalpošanā, kas
mums dota mēs varam redzēt, kā palīdzēt un uzturēt
mūsu draudzi un baznīcu. Tad nu ko esam apņēmušies
ar prieku un pateicībā Dievam to arī darīsim. Ar savu
pienesumu esam gatavi būt par atbalstu viens otram
tajās rūpēs, kas mums ir uzticētas. Vēl ir tik daudzi,
kurus Kristus dzīvu darošais vārds vēl nav aizskāris.
Tad arī rūpēs par šo galveno Kristus uzdevumu esat
mudināti atbalstīt ar to, ko Dievs mums ir devis. Un būt
atsaucīgiem doties šajā tik lielajā darbā, pievest
cilvēkus Kristum caur savām dzīvēm un lūgšanām.
Un pāri visam paļāvībā uz Dieva žēlastību un vadību
visās lietās iet Viņa nolikto ceļu uz kuru esam aicināti.

Draudžu mācītājs Ivars Eisaks t. 638231 97, m.t. 291 30222, ivars.eisaks@lelb.lv
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 eadresi:vilvoldem@inbox.lv.

Mācītājs Ivars Eisaks

Priekules draudzes kalendārs
1 .septembris ceturtdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 2.00-1 3.00 Pusdienu zupa un sadraudzība
2.septembris piektdiena
1 5.00 Lūgšanas stunda. Tēma – Mt 20. nod.
1 6.00-1 7.30 Mācītāja pieņemšanas laiks

4.septembris Divpadsmitā svētdiena pēc
Vasarsvētkiem.
1 3.00 DIEVKALPOJUMS.

6.septembris otrdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 8.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
8.septembris ceturtdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 2.00-1 3.00 Pusdienu zupa un sadraudzība
1 7.00-1 9.00 Kora mēģinājums
9.septembris piektdiena
1 5.00 Lūgšanas stunda. Tēma – Mt 21 . nod.
1 6.00-1 7.30 Mācītāja pieņemšanas laiks

11 .septembris Trīspadsmitā svētdiena pēc
Vasarsvētkiem.
1 3.00 DIEVKALPOJUMS.
Pēc dievkalpojuma Padomes sēde.
1 3.septembris otrdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 8.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
1 5.septembris ceturtdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 2.00-1 3.00 Pusdienu zupa un sadraudzība
1 7.00-1 9.00 Kora mēģinājums
1 6.septembris piektdiena
1 5.00 Lūgšanas stunda. Tēma – Mt 22. nod.
1 6.00-1 7.30 Mācītāja pieņemšanas laiks

1 8. septembris Četrpadsmitā svētdiena pēc
Vasarsvētkiem
Pēc dievkalpojuma draudzes kopsapulce.
20.septembris otrdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 8.0 AA – grupa un līdzatkarīgie
22.septembris ceturtdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 2.00-1 3.00 Pusdienu zupa un sadraudzība
1 7.00-1 9.00 Kora mēģinājums
23.septembris piektdiena
1 5.00 Lūgšanas stunda. Tēma – Mt 23. nod.
1 6.00-1 7.30 Mācītāja pieņemšanas laiks

25.septembris Piecpadsmitā svētdiena pēc
Vasarsvētkiem.
1 3.00 Vārda DIEVKALPOJUMS.
27.septembris otrdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 8.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
29.septembris ceturtdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 2.00-1 3.00 Pusdienu zupa un sadraudzība
1 7.00-1 9.00 Kora mēģinājums

30.septembris piektdiena
1 5.00 Lūgšanas stunda. Tēma – Mt 24. nod.
1 6.00-1 7.30 Mācītāja pieņemšanas laiks

Bunkas draudzes kalendārs
9.septembris piektdiena
Draudzes Vakarēšanas un Sadraudzības vakars.

11 .septembris Trīspadsmitā svētdiena pēc
Vasarsvētkiem.

11 .00 Vārda Dievkalpojums. Svētdienas skola.

25.septembris Piecpadsmitā svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

11 .00 DIEVKALPOJUMS ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdienas skola.

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

Dievs ir visas dzīvības Radītājs
Psalmi 8:5-6 Kas gan ir cilvēks, ka Tu viņu
piemini, un cilvēka bērns, ka Tu viņu uzlūko? Tikai
mazliet Tu viņu esi šķīris no Dieva, ar godību un
varenību Tu viņu esi pušķojis.
Psalmi 95:6 Nāciet, pielūgsim un zemosimies,
locīsim ceļus Tā Kunga, sava Radītāja, priekšā!

Psalmi 1 00:3 Atzīstiet, ka Tas Kungs ir Dievs, Viņš
mūs ir darījis - un ne mēs paši - par Savu tautu un
par Savas ganības avīm.

Psalmi 11 9:73 Tavas rokas mani radīja un veidoja,
dod man gudrību, ka es mācos Tavus baušļus!

Apustuļu darbi 1 7:24-25 Dievs, kas radījis pasauli
un visu, kas tanī, būdams debess un zemes
Kungs, nemājo rokām celtos tempļos. Un Viņu
neapkalpo cilvēku rokas, it kā Viņam kā vajadzētu:
Viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu.

Jaunumi grāmatu galdā.

Dr. Modra Kārļa Gulbja grāmata ''Dzīves grūtības
pārdzīvojot''ir mācītāja pastorālais testaments –
stiprinājums un iedrošinājums ticībā kristiešiem,
kas paši ir saskārušies ar dzīves grūtībām vai arī
vēlas tajās palīdzēt kādam tuviniekam.

Noderīga informācija
2.oktobrī plkst. 1 3.00 notiks Pļaujas svētku
Dievkalpojums.

Aicinājums atnest dabas veltes no mājām kā
Pateicību Dievam , kuras vēlāk tiks izmantotas
zupas virtuvei.
Lūgums visus draudzes locekļus piedalīties
kopsapulcē 18.09. pēc dievkalpojuma, bet
padomes locekļus piedalīties sēdē
11.09. pēc dievkalpojuma.

