
Šķiet, ka ne vienu reizi vien esam bezpalīdzīgi uzklausījuši mums adresētos jautājumus
par to, kādēļ Baznīcā tiek rotāta Ziemsvētku eglīte. Jā, kādēļ tieši egle un nevis kāds cits
mūžzaļš augs?
Viens nostāts vēsta, ka 7.gadsimtā kāds angļu mūks (Bonifācijs) no Kreditonas Devonšīrā
devās uz Vāciju, lai mācītu tur dzīvojošiem cilvēkiem Dieva Vārdu. Viņš veicis daudz
labus darbus un pavadīj is daudz laika Turingijas apgabalā, kas vēlāk kļuva par Ziemsvētku
dekorāciju industrijas šūpuli. Leģenda tālāk stāsta, ka šis mūks lietoj is egles koka trīsstūra
formu, lai attēlotu Svēto Trīsvienību, proti, Dievu Tēvu, Dēlu un Svēto Garu. Ticību
pieņēmušie ļaudis sāka egli godāt kā Dieva koku, kā viņi pirms konvertēšanās kristīgajā
ticībā bija godājuši ozolu. Līdz 12. gadsimtam ticīgie ļaudis centrālajā Eiropā Ziemsvētku
laikā egli iekāra griestos ar galotni uz leju kā kristietības simbolu.
Pirmā pušķotā egle vēsturē esot fiksēta Rīgas Rātslaukumā 1510. gada Ziemsvētkos. Egle
bijusi rotāta ar papīra puķēm un pēc ceremonijas tika sadedzināta. Par pasākuma
dalībniekiem zināms tikai tik daudz, ka tie bijuši vīri melnās cepurēs. Eglītes greznošana
tiek uzskatīta par kristīgās kultūras tradīciju.
Pastāv dažādi nostāsti par tās izcelsmi, viens no tiem vēsta par Mārtiņu Luteru, kurš
pastaigājies pa mežu Rīgas apkaimē un radīj is pirmo Ziemsvētku egli. M.Luters lūkojies
naksnīgajās debesīs caur egļu zariem uz debesīs salā mirguļojošām zvaigznēm un vēlēj ies
šo Dieva radīto daili pārnest mājās. Viņš esot pušķojis nelielu eglīti ar svecītēm, lai
parādītu saviem bērniem, kā zvaigznītes spīd cauri tumšai naktij . Taču faktiski Rīgas
Rātslaukuma egles un M.Lutera stāsti ir atsevišķi notikumi, kuri šodien ir savijušies vienā
leģendā. Visticamāk, ka mežs, pa kuru Luters pastaigājās, atradās kaut kur Vācijas
ziemeļos un viņa egle priecēja Lutera bērnu acis viņa paša mājās.
1 6.gadsimta vidū Vācijas pilsētās savu darbību uzsāka Ziemsvētku tirdziņi, lai
nodrošinātu Ziemsvētku svinētājus ar visu nepieciešamo; sākot ar dāvanām un ēdienu un
beidzot ar praktiskākām lietām, kā piemēram, nažu trinamo ratu, lai ar uztrīto nazi nokautu
un sagrieztu gabalos Ziemsvētku zosi. Šajos gadatirgos maiznieki gatavoja dažādu formu
piparkūkas un vaska figūriņas, lai cilvēki tos iegādātos un iekārtu savās Ziemsvētku eglītēs.
Ir saglabājies kāds Strasborgas apmeklētāja pieraksts datēts ar 1601 .gadu. Viņš raksta par
egli izpušķotu ar „vafelēm un zeltainām kausēta cukura konfektēm un papīra puķēm visās
krāsās”. Sākumā rotātās egles bibliski simbolizēja Paradīzes koku Ēdenes dārzā. Un
pušķojumā izmantotie pārtikas produkti simbolizēja pārticību un papīra ziedi sākotnēji bija
tikai divās krāsās: sarkani, kuri simbolizēja zināšanas un balti, kuri simbolizēja šķīstību.
Tomēr „neaizrausimies” pārāk dziļi ar visu ārišķīgo, kas saistās ar Ziemsvētkiem, proti,
eglītēm, to rotāšanu, dāvanām un tirdziņiem, kas paši par sevi nav sliktas lietas. Bet
vienmēr paturēsim savās sirdīs Ziemsvētku notikumu pašu un šo svētku Autoru! Īstos
Ziemsvētkus nevar savādāk nodēvēt, kā Dieva mīlestības augstākos svētkus, kā lasām
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Bībelē: Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēj is, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai
neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. (Jņ 3:1 6) Dievs
Ziemsvētkos ienāca mūsu vidū, kā Jēzus bērniņš, lai atnestu mums piedošanu un lai darītu
brīvus no grēka algas—mūžīgās nāves—visus, kas tic Viņam. Svētīgus Kristus dzimšanas
svētkus!

Mācītājs Ojārs Freimanis

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

4.decembris SVĒTDIENAAdventa 2. svētdiena.
Pravietojumā par Jāni Kristītāju Dievs saka: "Runājiet sirsnīgi ar Jeruzalemi un sakait tai,
ka tās ciešanu laiks ir piepildīts, ka tās noziegums salīdzināts” (Jesajas 40:2a). Runāt
“sirsnīgi” burtiski nozīmē runāt tā, ka tas “uzrunā sirdi”. Neviena cita vēsts nespēj tā
uzrunāt nospiestu sirdi, kā labā vēsts par Glābēju, kurš nāk.

11 .decembris SVĒTDIENAAdventa 3. svētdiena.
Mums ir Dievs, kurš var mūs svētīt caurcaurim un arī uzturēt mūs, ka mūsu “gars, dvēsele
un miesa visā pilnībā paliek bezvainīgi” (1 .Tesaloniķiešiem 5:23). Padomājiet par šīs vēsts
ietekmi uz tiem, kas dziļi sevī nes “slepenus grēkus”, tādus kā vardarbība vai aborta grēks.
Viņiem ir jādzird, ka šī vēsts attiecas arī uz viņiem.

18.decembris SVĒTDIENA Adventa 4. svētdiena.
Kas gan var dot vairāk vērtības cilvēka dzīvībai ieņemšanas brīdī, kā eņģeļa vārdi Marijai:
“Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās”? Mūsu Pestītājs tad kļuva cilvēks vienas šūnas
lielumā. Un tā bija daļa no cenas mūsu izpirkšanai.

25.decembris SVĒTDIENA Ziemsvētki. Kristus piedzimšanas svētki.
“Atspīdēja Dieva, mūsu Glābēja, laipnība un mīlestība uz cilvēkiem” (Titam 3:4). Un lūk,
tas ir bērniņš!

Jaunumi grāmatu galdā.
Grāmatā Jozefs Imbergs ''Lūgsim Dievu'' dotas dažādas lūgšanas veidi. Tā ir ģimenes
lūgšanu rokasgrāmata. Varam iepazīties ar ģimenes lūgšanām Baznīcas gada lielajos
svētkos, ar rīta un vakara lūgšanām, ikdienas lūgšanas veidiem, kā arī ar lūgšanām īpašos
veidos.

Bunkas draudzes kalendārs
11 .decembris SVĒTDIENAAdventa 3. svētdiena
11 .00 Vārda Dievkalpojums. Svētdienas skola.
25.decembris SVĒTDIENA Ziemsvētku Dievkalpojums.
11 .00 Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Svētdienas skola.

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.decembris ceturtdiena 08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)

12.00-13.00 Pusdienu zupa un sadraudzība
                                      17.00-19.00 Kora mēģinājums                                         

4.decembris  SVĒTDIENA Adventa 2.  svētdiena.
14.00  DIEVKALPOJUMS. Svētdienas  skola.

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

7.decembris trešdiena 13.30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā.
14.30 Bībeles stunda.
16.00-17.30 Mācītāja pieņemšanas laiks
18.00 Vakara Dievkalpojums

8.decembris ceturtdiena 08.30 Rīta Bikts dievkalpojums (baznīcā)
                                         12.00-13.00  Pusdienu zupa un sadraudzība
                                          17.00-19.00 Kora mēģinājums  
10.decembris sestdiena 13.00 Adventa koncerts. Sakaslejas ansamb.

11.decembris  SVĒTDIENA Adventa 3.  svētdiena.  
14.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas  skola.
15.30 Pēc dievkalpojuma  Padomes sēde

13.decembris  otrdiena 08.30 Rīta lūgšana  (baznīcā)
     18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie

14.decembris trešdiena 13.30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā.
14.30 Bībeles stunda.
16.00-17.30 Mācītāja pieņemšanas laiks

15.decembris ceturtdiena 08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)
                                         12.00-13.00  Pusdienu zupa un sadraudzība
                                          17.00-19.00 Kora mēģinājums  
16.decembris piektdiena 14.00 Priekules novada mūzikas sk. bērnu konc.  

18.decembris  SVĒTDIENA  Adventa 4. svētdiena.      
14.00 DIEVKALPOJUMS. Svētd. sk.

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

21.decembris trešdiena 13.30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā.
14.30 Bībeles stunda
16.00-17.30 Mācītāja pieņemšanas laiks

22.decembris ceturtdiena 08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)
                                         12.00-13.00  Pusdienu zupa un sadraudzība
                                          17.00-19.00 Kora mēģinājums  
24.decembris sestdiena 18.00 Dievkalpojums. Ziemsvētku Svētvakars.
25.decembris  SVĒTDIENA  Ziemsvētki. Kristus piedzimšanas svētki.

14.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas  skola.
26.decembris pirmdiena Otrie Ziemsvētki.

14.00 Slavēšanas DIEVKALPOJUMS. 
27.decembris otrdiena 08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)

18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
28.decembris trešdiena 13.30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā.

14.30 Bībeles stunda
16.00-17.30 Mācītāja pieņemšanas laiks

29.decembris ceturtdiena 08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)
                                         12.00-13.00  Pusdienu zupa un sadraudzība

17.00-19.00 Kora mēģinājums  


	                                      17.00-19.00 Kora mēģinājums  			                                       
	4.decembris  SVĒTDIENA Adventa 2.  svētdiena.
	10.decembris sestdiena 13.00 Adventa koncerts. Sakaslejas ansamb.
	11.decembris  SVĒTDIENA Adventa 3.  svētdiena.  

