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Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. (Jņ. 1 0:1 0)
Šī pārpilnība pie mums iesākās tad, kad
Kristus par ikvienu no mums nomira pie krusta.
Kad Kristus atdeva savu dzīvību, lai grēkam
un ellei pār mums nebūtu nekādas varas. Tā
iesākās tad, kad Dievs pasludināja, ka turpmāk
būs grēciniekam žēlīgs Kristus dēļ. Šī
pārpilnība un dzīvība turpinās pie mums katra,
kad ieraugām: ka to vidū, kam Dievs ir žēlīgs
Kristus dēļ, esam arī mēs. Tikai tad aptveram,
ka esam atkarīgi vienīgi no Kristus žēlastības,
un izjūtam vajadzību pēc personiskām un
tuvām attiecībām ar savu Pestītāju. Un,
domājot par Svētā Vakarēdiena īpašo nozīmi,
jājautā: vai maz ir vēl kāda vieta, kur Kristus
mums pienāk tuvāk nekā tur – pie Viņa svētā
galda?
Pļaujas svētki pie mums nāk ik gadu no
jauna. Tie domāti, lai mēs mācītos atzīt, ka viss,
kas mūsu dzīvē ienāk, ir no Dieva. Bet Pļaujas
svētkiem ir vēl kas sakāms: ne tikai mūsu dārzi
rudeņos iet pretim savai pļaujai; lielajai Dieva
pļaujai tuvojas visa mūsu dzīve, kad mēs,
izsakoties Ījaba vārdiem, tiksim ievākti kā
nobrieduši kūlīši. Tad raža un augļi būs
atkarīgi no tā, vai Kristus ir bijis mūsu
Dzīvības maize, vai Viņš mums ir bijis
žēlastības pārpilnība. Vai gluži pretēji – esam
Viņu padarījuši par savas garīgās iztikas
minimumu...
Pļaujas svētki. Pļauja mūsu dzīvē. Tā ir
apstāšanās un līdzšinējās dzīves izvērtēšana.
Tāpat tā ir skatīšanās uz priekšu, uz Viņu – visa
labā Devēju. Šodien vēlos jūs aicināt ieraudzīt
šo pļauju ne tikai reizi gadā, bet ik dienu. Katru
dienu, kad mēs nākam sastapt savu Radītāju.
Katru dienu, kurā klusumā un mierā varam būt
patiesi un sastapties ar mūžību, atkal un no
jauna satiekot Dievu un atrodot īsto savas
dzīves pamatu.
Tā ir patiesā un svētības pārpilnā pļauja,

kad nesam Dieva priekšā savas vājības,
trūkumus un nepilnības, – lai caur Dieva
žēlastību, mīlestību un piedošanu atkal un atkal
tiktu atjaunots Dieva tēls un līdzība mūsos.
Tāpēc mums ir doti šie svētki, tāpēc mums ir
dota šī pļauja.
Lai, caur to ejot, mēs varētu piedzīvot to
pļauju, kurā ieiesim savas dzīves noslēgumā.
Jūsu mācītājs Ivars Eisaks
Informācija
8. un 9. oktobrī pie mums viesojas Madonas
draudzes pārstāvji un mūsu bijušais draudzes
mācītājs, tagad jau Madonas iecirkņa prāvests
Hanss Jensons. Lai uzņemtu ciemiņus, lūgums
ziedot naudas līdzekļus Madonas draudzes
sadraudzības vizītes nodrošināšanai.
Sestdienā, 8.oktobrī plkst. 17:00 Vaiņodes
evaņģēliski luteriskā draudzē (sadraudzība,
vakariņas, ~plkst. 19:00 Teizē lūgšanas
baznīcā).
9. oktobrī pēc dievkalpojuma sadraudzība ar
Madonas draudzes pārstāvjiem un mācītāju
Hansu Jensonu draudzes namā.
Jaunumi grāmatu galdā.
Mūsu grāmatu galdā varat iegādāties
Mārtiņa Lutera '' Svēto rakstu apceres katrai
dienai''. Šī grāmata būs arī kā ierosme
turpmākām Lutera rakstu studijām, kuri aizvien
vairāk pieejami latviešu lasītājam.
Atgādinām, ka 31.oktobrī mūsu baznīca
atzīmē Ticības Atjaunošanas dienu –
Reformācijas svētkus.

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.

Priekules draudzes kalendārs

Bunkas draudzes kalendārs

9.oktobris Septiņpadsmitā svētdiena pēc
Vasarsvētkiem.

Dievs ir visas dzīvības Radītājs
2.oktobris – Pļaujas svētki.

2.oktobris SVĒTDIENA Pļaujas svētki.
1 3.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
4.oktobris otrdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 8.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
6.oktobris ceturtdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 2.00-1 3.00 Pusdienu zupa un sadraudzība
1 7.00-1 9.00 Kora mēģinājums
7.oktobris piektdiena
1 5.00 Lūgšanas stunda. Tēma – Mt 25. nod.
1 6.00-1 7.30 Mācītāja pieņemšanas laiks

Madonas draudzes sadraudzības vizīte
Priekulē.

1 3.00 DIEVKALPOJUMS.Svētdienas skola.
11 .oktobris otrdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 8.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
1 3.oktobris 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 4.oktobris piektdiena
1 5.00 Lūgšanas stunda. Tēma – Mt 26. nod.
1 6.00-1 7.30 Mācītāja pieņemšanas laiks
1 6. oktobris Astoņpadsmitā svētdiena pēc
Vasarsvētkiem
1 3.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

Pēc dievkalpojuma Padomes sēde

1 8.oktobris otrdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 8.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
20.oktobris ceturtdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 2.00-1 3.00 Pusdienu zupa un sadraudzība
1 7.00-1 9.00 Kora mēģinājums
21 .oktobris piektdiena
1 5.00 Lūgšanas stunda. Tēma – Mt 27. nod.
1 6.00-1 7.30 Mācītāja pieņemšanas laiks
23.oktobris Deviņpadsmitā svētdiena pēc
Vasarsvētkiem.
1 3.00 Vārda DIEVKALPOJUMS.Svētd. sk.
25.oktobris otrdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 8.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
27.oktobris ceturtdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 2.00-1 3.00 Pusdienu zupa un sadraudzība
1 7.00-1 9.00 Kora mēģinājums
28.oktobris piektdiena
1 5.00 Lūgšanas stunda. Tēma – Mt 28. nod.
1 6.00-1 7.30 Mācītāja pieņemšanas laiks
30.oktobris Divdesmitā svētdiena pēc
Vasarsvētkiem.
1 3.00 DIEVKALPOJUMS.Svētdienas skola.

9.oktobris Septiņpadsmitā svētdiena pēc
Vasarsvētkiem.
11 .00 Vārda Dievkalpojums
23.oktobris Deviņpadsmitā svētdiena pēc
Vasarsvētkiem.
11 .00 DIEVKALPOJUMS ar Svēto
Vakarēdienu
Pārdomas par dzīvību ir veidotas, lai palīdzētu
mācītājiem un draudzēm paraudzīties uz
baznīcas gadu no dzīvības svētuma viedokļa.

Pāvils parāda nesatricināmu vērtības un
motivācijas avotu: “mani satvēris Kristus
Jēzus” (Filipiešiem 3:1 2b). Jēzus jau ir
samaksājis par mūsu pestīšanu. Viņš vēlas, lai
katrs cilvēks piederētu Viņam. Kādu vērtību
tas piešķir dzīvībai! Kādu motivāciju tas piešķir
dzīvei!

9.oktobris – Septiņpadsmitā svētdiena pēc
Vasarsvētkiem.

Kristus sekotājiem jāuzmanās no tādas
kultūras ietekmes, kas apgalvo, ka nāve ir
mūsu draugs, palīdzības un cerības avots.
Nāve ir mūsu ienaidniece un tā pret to arī
vajadzētu izturēties. Mūsu vienīgais cerības un
palīdzības avots ir Jēzus, kurš nāvi ir izdeldējis
uz mūžīgiem laikiem (Jesajas 25:8a).

1 6.oktobris – Astoņpadsmitā svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Mēs sekojam mūsu Kunga pamācībai, kas
saka: “Tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram
pieder, un Dievam, kas Dievam pieder”
(Mateja 22:21 b). Bet dzīvība nepieder
“ķeizaram”. Dzīvība pieder Dievam. Kā Dieva
Valstības pilsoņiem Kristū, mums ir pienākums
censties izmainīt valdību, kura atļauj
nevainīgas cilvēka dzīvības iznīcināšanu.

23.oktobris – Deviņpadsmitā svētdiena pēc
Vasarsvētkiem
Otra lielākā lieta, ko cilvēks var darīt, ir mīlēt
savu tuvāko (Mateja 22:39). Atcerieties, ka arī
tie, kas vēl nav piedzimuši, ir mūsu tuvākie.

30.oktobris – Divdesmitā svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Patiesas un caur ticību saņemamas
taisnošanas pasludināšana (Romiešiem
3:1 9:28), piedāvā spēcīgu patiesību, kas var
atbrīvot tos, kas ir grēkojuši pret dzīvību. Tā
nav atkarīga no tā vai mēs sevi uzskatām par
taisniem, vai tādi jūtamies. Tā pastāv pie
krusta jau paveiktajā Jēzus pestīšanas darbā.

