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Jaunais Kunga žēlastības gads.

Ko jaunu mums nes jaunais Kunga žēlastības gads, kuru mēs pierakstām skaitlī 201 2.?
Pasaules gala pareģi cenšas cilvēkus iemānīt viltus laiku beigu ērā, sakot, ka tas būšot
21 .decembrī. Kādi „gudrinieki” ir izveidojuši pat mājas lapu (varat ieskatīties:
http://www.december21 201 2.com/). Vai varam ticēt šīm paredzētajām lietām?
Jā! Taču tikai tajā nozīmē, ka laiku beigas tuvojas, un ir tikpat kā jau klāt. Kā to ir teicis mūsu
Pestītājs gandrīz pirms diviem gadu tūkstošiem: (Atkl 22:20)„Tiešām, Es nāku drīz. Āmen.”
Tomēr precīzs laiks Viņa nākšanai nevienai cilvēciskai būtnei nav atklāts, to nezin pat pats Jēzus
Kristus: (Mk 1 3:32) „Bet par to dienu vai stundu neviens nezina, ne eņģeļi debesīs, ne Dēls, kā
vien Tēvs.”
Tādēļ neticēsim viltus pasakām un māņiem, bet sekosim ticībā savam Kungam, cerot, ka Viņš
atradīs mūs cienīgus uzņemt Debesu valstībā, tad, kad Viņš būs atkal atnācis.
Janvāra mēnesī baznīcas liturģiskais gads piemin vairākus ar Jēzus Kristus dzimšanu saistītus
svētkus. 1 .janvārī mēs pieminēsim Jēzus vārda došanas notikumu, jeb mūsu Kunga Kristus
apgraizīšanu. Ne vienmēr mūsu, luterāņu, baznīcās par Kristus apgraizīšanu tiek sprediķots. Arī
Baznīcas gadagrāmatā šai dienai dots it kā pieklājīgāks nosaukums – Jēzus vārda došanas
diena. Uzcītīgais vēsturnieks un evaņģēlists Lūka par šo notikumu pavēsta īsi: „Kad astoņas
dienas bija pagājušas un bērns bija jāapgraiza, tad Viņa vārdu nosauca: Jēzus, kā to eņģelis bija
teicis, pirms Viņš bija iedzimis mātes miesās”. (Lk. 2:21 )
Tātad vārda došana Jēzum, tāpat kā ikvienam ebreju zēnam, bija saistīta ar apgraizīšanu. Tā
nebija tikai sena tradīcija, bet gan ārkārtīgi nopietna Dieva pavēle. Apgraizīšana jau kopš
Ābrahāma laikiem bija apliecinājums jeb piederības zīme Dieva tautai. Šodien šo piederību
Dieva tautai raksturo Kristības sakraments. Tas ir, tajā brīdī, kad cilvēka bērnu kristī Trīsvienīgā
Dieva vārdā, pielietojot šī sakramenta redzamo zīmi ūdeni, Dievs ar viņu noslēdz derību par
piedošanu un mūžīgo dzīvību Jēzū Kristū. Tādēļ neatņemsim šo lielo Dieva dāvanu saviem
bērniem atliekot viņu kristību dienu uz vēlāku laiku.
6. janvārī ir Zvaigznes diena, jeb Epifānija – Kristus Atspīdēšanas diena. Vairāki gudri vīri no
austrumiem nāca uz Jeruzālemi un vaicāja: „Kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš? Jo mēs Viņa
zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām Viņu pielūgt.” (Mt.2:1 -2)
Šis notikums mums stāsta, ka visa pasaule priecājas par Jēzus piedzimšanu, un ka pat
augstdzimuši un gudri vīri no austrumiem nāk un zemojas Viņa priekšā, apdāvinot ar atribūtiem,
kas piederas tikai īstam ķēniņam: zeltu, vīraku un mirrrēm.
8. janvārī mēs svinēsim mūsu Kunga Kristību dienu, kas Baznīcas kalendārā ir minēta
1 3.janvārī, taču parasti tiek svinēta iepriekšējā svētdienā. Šajos svētkos baznīcās lasa Jāņa
evaņģēlija 1 .nodaļas fragmentu, kur Jānis Kristītājs par Jēzu liecina: „es esmu redzējis un
liecinājis, ka Viņš ir Dieva Dēls.” Ar šo notikumu faktiski noslēdzas gaišais Ziemsvētku laiks.
Kristus ir piedzimis un sagatavots savai misijai šajā pasaulē—ar savām asinīm un nāvi glābt
grēkos pazudušos cilvēkus, glābt tevi un mani.
Mācītājs Ojārs Freimanis

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

1 .janvāris Jaungads - Jēzus vārda došanas diena.

Džinsi var būt nonēsāti un saplēsti, taču firmas zīme tiem dod vērtību. Mūsu vērtība nav
atrodama mūsu noskrandušajā un saplēstajā “es”. Taču Kristībā Trīsvienīgais Dievs liek uz
mums Savu Vārdu un ietērpj mūs Savā svētumā (4.Mozus 6:27 un Galatiešiem 3:27). Viņa griba
šādi nosaukt katru cilvēku dod ikvienam cilvēkam vērtību.

8.janvāris 1 . svētdiena Epifānijas laikā - Mūsu Kunga kristība

Nāvi, kuru baudīja Jēzus, Viņš izcieta vienreiz un par visiem (Romiešiem 6:1 0). Viņš atpirka
“visus”. Tāpēc Viņš piešķir vērtību visiem. Katrs cilvēks, kuru satiekam, neatkarīgi no viņa
lieluma, atrašanās vietas vai veselības stāvokļa, ir kāds, par kuru ir miris Jēzus. Mūsu
pienākums ir atzīt viņu vērtību un palīdzēt viņiem ieraudzīt tās patieso avotu.

1 5.janvāris 2. svētdiena Epifānijas laikā.

Nenovērtējamā cena, kas tika samaksāta par cilvēces grēkiem (1 .Korintiešiem 6:20), bija daudz
lielāka, kā kāda liela mocekļa nāve, kurš iedvesmoja cilvēkus kļūt labākiem. Šī cena bija “Dieva
Dēls” (Jāņa 1 :49). Kad Dieva Dēls par kaut ko samaksā ar Savām asinīm, tad šī pirkuma vērtība
nav aptverama.

22.janvāris SVĒTDIENA 3. svētdiena Epifānijas laikā.

Cik daudz jaunu cilvēku ir sāpināti, dusmīgi un aizvainoti par to, ka viņu vecāki ir atņēmuši
viņiem brāļus un māsas, kurus viņi būtu mīlējuši un kuri būtu viņus atbalstījuši dzīvē? Lai Dievs
dod viņiem žēlastību, ka viņi var piedot arī šo sāpīgo aborta kultūras augli un dod mums drosmi
stāties pretī šim paradumam visos iespējamos veidos. (Rev. Dons Ričmans, LFL starptautiskais pārstāvis – “Dzīvības
citāts” no Lutherans For Life · www.lutheransforlife.org)

29.janvāris SVĒTDIENA 4. svētdiena Epifānijas laikā.

Pārsteidzoša mācība! Viņš mācīja kā tāds, kam vara (Marka 1 :22). Viņš runāja Dieva vārdus
(5.Mozus 1 8:1 8). “Jauna mācība ar spēku!” (Marka 1 :27) Pat nešķīstiem gariem Viņš pavēl, un
tie Viņam paklausa. Ievērojiet, kā cilvēki slavē mācību, ne tikai Mācītāju. Caur Vārdu, kas tapa
miesa, Dievs dod mums to pašu vareno un spēcīgo Vārdu! Tas maina sirdis. Tas maina dzīves.

Bunkas draudzes kalendārs

8.janvāris 1 .svētdiena Epifānijas laikā. Mūsu Kunga kristība
11 .00 Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Svētdienas skola
22.janvāris 3.svētdiena Epifānijas laikā.
11 .00 Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Svētdienas skola

Jaunumi grāmatu galdā.

Grāmatu galdā varat iegādāties ''Dieva vārds katrai dienai''. 201 2. gada lozungs - Mans spēks
nespēkā varens parādās. (2 Kor 1 2-9). Izdevumā apkopoti lozungi no Vecās un Jaunās Derības
lasījumiem katrai gada dienai. Tas mums atver katru jauno dienu ar Dieva acīm. Lozungs ir kā
durvju atvēršana Bībelei, aicinājums doties tālāk, dziļāk un gūt Svēto Rakstu lasīšanas prieku.

Informācija.

Draudzes padomes vēlēšanas notiks 201 2.gada 5.februārī pēc dievkalpojuma.
Laimīgu un Svētīgu mūsu Kunga Jauno 201 2.gadu!
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.janvāris SVĒTDIENA Jaungads - Jēzus vārda došanas diena.
14.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
3.janvāris otrdiena
4.janvāris trešdiena
5.janvāris ceturtdiena

08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)
18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
13.30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā.
14.30 Bībeles stunda.
16.00-17.30 Mācītāja pieņemšanas laiks
08.30 Rīta Bikts dievkalpojums (baznīcā)
12.00-13.00 Pusdienu zupa un sadraudzība
17.00-19.00 Kora mēģinājums

18.00 Epifānija – Zvaigznes dienas dievkalp.
8.janvāris SVĒTDIENA 1. sv. Epifānijas laikā - Mūsu Kunga krist.
14.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
6.janvāris piektdiena

15.30 Pēc dievkalpojuma Padomes sēde
08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)
18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
11.janvāris trešdiena
13.30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā.
14.30 Bībeles stunda.
16.00-17.30 Mācītāja pieņemšanas laiks
12.janvāris ceturtdiena 08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)
12.00-13.00 Pusdienu zupa un sadraudzība
17.00-19.00 Kora mēģinājums
13.janvāris piektdiena Mūsu Kunga kristības diena.
10.janvāris otrdiena

15.janvāris SVĒTDIENA 2. svētdiena Epifānijas laikā.
14.00 DIEVKALPOJUMS. Svētd. sk.
17.janvāris otrdiena

08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)
18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
18.janvāris trešdiena
13.30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā.
14.30 Bībeles stunda
16.00-17.30 Mācītāja pieņemšanas laiks
19.janvāris ceturtdiena 08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)
12.00-13.00 Pusdienu zupa un sadraudzība
17.00-19.00 Kora mēģinājums
22.janvāris SVĒTDIENA 3. svētdiena Epifānijas laikā.
14.00 DIEVKALPOJUMS. Svētd. sk.
24.janvāris otrdiena
08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)
18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
25.janvāris trešdiena
13.30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā.
14.30 Bībeles stunda
16.00-17.30 Mācītāja pieņemšanas laiks
26.janvāris ceturtdiena 08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)
12.00-13.00 Pusdienu zupa un sadraudzība
17.00-19.00 Kora mēģinājums
29.janvāris SVĒTDIENA 4. svētdiena Epifānijas laikā.
14.00 DIEVKALPOJUMS. Svētd. sk.

18.00 Slavēšanas dievkalpojums.
31.janvāris otrdiena

08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)
18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie

