
Mēs visi zinām Dieva bausli : “Tev būs tēvu
un māti godāt, lai tev labi klājas un tu ilgi
dzīvo savā zemē!” Reizē raugoties uz to,
kas notiek mūsu Latvi jā, izskatās, ka mums
šķiet, ka vajadzība pēc mūsu vecākiem ir
tikai tad, kad viņi ko var mums dot. Un tikai
tad l iekas, ka tad ir vērts viņus atcerēties.
Tomēr tā nav pareiza īsteni ticīga cilvēka
rīcība. Šodien, kad veco ļaužu pansijas un
sociāl ie nami ir pārpildīti ar ci lvēkiem, rodas
jautājums, vai viņiem ir bērni un tuvinieki?
Vai viņiem ir kāds, kas var par viņiem
parūpēties? Un šeit rodas smagas
pārdomas, ka daudzi vecāki nemaz nav
saviem bērniem iemācījuši, ko nozīmē
rūpēties par otru.

Mēs, vecāki, vienmēr vēlamies dot saviem
bērniem to vislabāko, kas mums ir. Katrs no
vecākiem taču vēlas saviem bērniem dot
pašas labākās dāvanas. Tad kāpēc nedot un
nemācīt viņiem tās l ietas, kam ir mūžīga
vērtība. Un runa jau nav tikai par maziem
bērniem, bet arī pieaugušiem. Kāds varbūt
pie sevis domā, ka viņa bērni jau ir l iel i un
izauguši, ka viss jau ir nokavēts. Nebūt nē.
Dieva lietās nekad nekas nav un nevar būt
par vēlu. Dievs joprojām darbojas, tāpēc arī
mums ir jādarbojas. Dievs nepārstāj uzrunāt,
audzināt, veidot, vadīt, mācīt un rādīt savu
pašaizl iedzīgo mīlestību arī jau gados
padzīvojušam cilvēkam. Viņš to dara, kamēr
vien cilvēks dzīvo virs zemes. Tāpat arī
vecāki visas sava mūža dienas paliek vecāki
saviem bērniem un ir aicināti mācīt tiem
Dieva Vārdus, kā Dievs to pavēlēj is Mozus
grāmatā: „Un māciet tos saviem bērniem,
tos pārrunādami savā starpā, kad jūs esat
atsēdušies savos namos un kad jūs ejat
savā ceļā, kad jūs guļaties un kad

ceļaties.” (5.Moz.11 :1 9).

Mātes diena, ir diena, kurā mēs no jauna
varam uzstādīt sev mērķi un no jauna
apņemties kopt savu dievbijību savās
ģimenēs, kopā ar saviem bērniem. Šī diena
var kļūt par dienu, kad mēs no jauna
atsākam kopīgas rīta lūgšanas, vai galda
lūgšanas.

Šī diena var kļūt par dienu, kad mēs
apņemamies padziļināt katrs savas
personiskās attiecības ar Dievu un praktizēt
savu dievbijību arī savās ģimenēs, lai mūsu
bērni, cik l iel i vai mazi, jauni vai veci tie
nebūtu, ieraudzītu mūsu dzīvēs neliekuļotu
ticību.

Jūsu mācītājs Ivars Eisaks

Noderīga informācija.
1 5. maijā pēc dievkalpojuma ģimenes
dienas sadraudzība pie dabas Paplakā. Mūs
uzņems pie sevis draudzīgā Kristīnes un
Mārtiņa Cukuru ģimene.
21 .-22. maijā tiek plānota ekskursi ja uz
Madonas un Cesvaines draudzēm,
apciemojot mūsu draudzes iepriekšējo
mācītāju Hansu Jensonu. Dalības maksa 1 2
Ls ( ceļa izdevumi, naktsmītne). Lūdzam vēl
pieteikties dalībniekus.

Bunkas draudzes kalendārs
8. maijs SVĒTDIENA
11 .00 Vārda DIEVKALPOJUMS.
Svētdienas skola.
29. maijs SVĒTDIENA
11 .00 DIEVKALPOJUMS ar Svēto
Vakarēdienu. Svētdienas skola.
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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.

Mātes diena!



Priekules draudzes kalendārs

1 . maijs Quasi modo geniti – Baltā svētdiena.
1 3.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
3.maijs otrdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 8.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
5.maijs ceturtdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 2.00-1 3.30 Pusdienu zupa un sadraudzība
6.maijs piektdiena
1 5.00 Lūgšanas stunda
1 6.00-1 7.30 Mācītāja pieņemšanas laiks

8.maijs Misericordia Domini Lieldienu laika 3.
svētdiena.
1 3.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas sk.
1 0.maijs otrdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 8.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
1 2.maijs ceturtdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 2.00-1 3.30 Pusdienu zupa un sadraudzība
1 7.00-1 9.00 Kora mēģinājums
1 3.maijs piektdiena
1 5.00 Lūgšanas stunda
1 6.00-1 7.30 Mācītāja pieņemšanas laiks
1 8.00 Padomes sēde.

1 5.maijs Jubilate Lieldienu laika 4. svētdiena.
1 3.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
1 7.maijs otrdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 8.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
1 9.maijs ceturtdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 2.00-1 3.30 Pusdienu zupa un sadraudzība
20.maijs piektdiena
1 5.00 Lūgšanas stunda
1 6.00-1 7.30 Mācītāja pieņemšanas laiks
1 8.00 Sanāksme ekskursi jas dalībniekiem.

22.maijs Cantate Lieldienu laika 5. svētdiena.
1 3.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
24.maijs otrdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 8.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
26.maijs ceturtdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 2.00-1 3.30 Pusdienu zupa un sadraudzība
1 7.00-1 9.00 Kora mēģinājums
27.maijs piektdiena
1 5.00 Lūgšanas stunda
1 6.00-1 7.30 Mācītāja pieņemšanas laiks

29. maijs Rogate Lieldienu laika 6. svētdiena.
1 3.00 Vārda DIEVKALPOJUMS. Svētd. sk.
31 .maijs otrdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 8.00 AA – grupa un līdzatkarīgie

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

1 .maijs – Baltā svētdiena
Kad esam “noskumdināti dažādos
pārbaudījumos” (1 .Pētera 1 :6b), pasaule l iek
mums raudzīties uz nāves dievu – abortu,
zinātniskiem pētījumiem, kas izmanto
embrijus, palīdzētu pašnāvību – un uzlūkot to
ar cerību. Cerība uz nāvi – cik gan tas ir
sl imīgs dzīvesveids! Dieva Vārds mūs pievērš
“dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus
augšāmcelšanos no miroņiem” (1 :3).
Cik gan prieka pilns dzīves ceļš ir cerībā uz
dzīvu Glābēju!

8.maijs Lieldienu laika 3. svētdiena
Jēzus zināja, ka ciešanas ir vajadzīgas, lai
ieietu godībā (Lūkas 24:26). Augšāmcelšanās
godība plūst no krusta godības.
Ticība Dievam, kas ciešanas pārvērš godībā,
ienes cerību jebkurā dzīves situācijā.

1 5.maijs Lieldienu laika 4.svētdiena
Ikviens var l iecināt, ka dzīvības pārpilnībai,
kuru nāca atnest Labais Gans (Jāņa ev.
1 0:1 0), nav obligāti jābūt pārtikušai dzīvei. Lai
saprastu par kādu dzīvības pārpilnību Gans
runā, tev jājautā: “Kāda bija avs dzīvības
pārpilnība?” Atbilde ir – sekojot ganam! Tas ne
vienmēr bija viegl i , taču gans zināja, kas ir tas
labākais avīm un nogādāja tās vienmēr tur, kur
vēlējās, lai tās būtu. Mūsu dzīvības pārpilnība
nāk no mūsu “dvēseļu Gana un Sarga”
(1 .Pētera 2:25).

22.maijs Lieldienu laika 5. svētdiena
Dzīvības un nāves jautājumi var radīt
satraukumu sirdī dažādos veidos. Pasaule
nepiedāvā neko, kas patiesi uzrunātu šādu
sirdi. Jēzus gan!
"Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un
ticiet Man!” (Jāņa ev. 1 4:1 ).

29.maijs Lieldienu laika 6. svētdiena
Pāvila runa Atēnās (Apustuļu darbi 1 7:1 6-31 )
sniedz mums labu piemēru tam, kā mums,
kristiešiem, vajadzētu dalīties dzīvības vēstī ar
pasauli . Viņš nekliedza, nebrēca un
nenolādēja. Viņš neapmētāja viņus ar Bībeles
pantiem. Viņš sāka tur, kur viņi bi ja, apelēja
pie viņu saprāta, izstāstīja Bībeles patiesību
un nobeigumā pasludināja tiem augšāmcelto
Jēzu.




