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Kur ir mana piederība?

Nenoliedzami, ka katram cilvēkam ir dziļa
nepieciešamība justies piederīgam. Piederīgam
valstij, nācijai, ģimenei, draudzei utt. Apustulis
Pāvils, Svētā Gara iedvesmots, raksta: „Fil 3:20
Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī
gaidām Pestītāju, Kungu Jēzu Kristu.” Taču, vai
mēs to patiesi izjūtam un citiem ar savu piemēru
atklājam?
Savu piederību Latvijas valstij mēs parādam ar
ienākuma nodokļa maksāšanu. Šobrīd tas sastāda
tuvu 50% no tās summas, cik darba devējs mums
maksā. Tas ir nepieciešams, lai valsts varētu
eksistēt. Proti, lai mūsu bērni varētu saņemt
izglītību, lai mūsu valsts būtu drošībā, lai mēs
varētu saņemt kādus medicīniskos un citus
pakalpojumus. Savu piederību, piemēram, „Rotaru”
klubam mēs saistām ar biedra naudas iemaksu.
Jeb visas biedrības un organizācijas, kurās
vēlamies sastāvēt, var eksistēt tikai uz tām
regulārajām iemaksām, kuras veic to biedri.
Jēzus ir sacījis: „Mt 22:21 Tad dodiet ķeizaram,
kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam
pieder.” Šis Bībeles pants biežāk tiek skaidrots tā,
ka valstij jāmaksā nodokļi un Dievam jādod mūsu
labais prāts un kalpošana. Taču šāds skaidrojums
nav pilnīgs. Jo mūsu piederība debesīm realizējas
mūsu lokālajā draudzē. Un dot Dievam, kas
Dievam pieder nozīmē arī to, ka mēs nepiespiesti
un labprātīgi dodam Dievam caur savu draudzi
līdzekļus tās vajadzībām. Mūsu baznīcā savu
piederību mēs izsakām savlaicīgi iemaksājot
ikgadējo draudzes locekļa ziedojumu, kā arī dodot
Dievam Viņam piederošo desmito tiesu un dodot
regulāros ziedojumus. Mūsu draudzi var uzslavēt
par šo regulāro iksvētdienas ziedošanu, taču
attiecībā uz 1 0 tiesu un draudzes locekļa
ziedojuma iemaksām, mēs vēl esam tālu no
pilnības.
Tad, kam mēs īsti piederam? Valstij, jo mēs esam
spiesti maksāt ienākuma nodokli. Lattelekom, jo

mēs nevaram sarunāties ar citiem, ja nemaksājam
mēneša abonementu. LMT, Bitei vai TELE-2, jo tad
būsim bez mobilajiem sakariem. Bet vai mēs
piederam arī debesīm un Kristum caur savu
draudzi? Lai atbildi uz šo jautājumu meklējam katrs
pats savā sirdī un attieksmē.
5.februārī mūsu draudzē notiek draudzes
padomes un revīzijas komisijas vēlēšanas. Tādēļ
vēlos atgādināt mūsu LELB Satversmes punktus
30. „Draudzes locekļi, kuri vismaz reizi gadā nav

saņēmuši Svēto vakarēdienu un 2 (divus) gadus
pēc kārtas nav maksājuši noteiktos ziedojumus
draudzes un LELB vispārējām vajadzībām,
uzskatāmi par tādiem, kas izstājušies no
draudzes.” 31. „Draudzes padomē var ievēlēt tikai
balsstiesīgus draudzes locekļus.” Un 32.
„Balsstiesīgi ir visi pilngadīgie draudzes locekļi, kuri
vismaz 1 (vienu) gadu ir reģistrēti draudzē un
samaksājuši ikgadējo ziedojumu.”

22.februārī ir Pelnu Trešdiena, ar kuru iesākas
Gavēņa laiks. Tās ir 40 dienas pirms Lieldienas,
neskaitot svētdienas. Gavēņa laikā kristieši ir
aicināti būt atturīgiem attiecībā pret savu miesu un
būt garīgi tuviem ar savu Kungu, kurš tik daudz ir
cietis par mums visiem. Tradicionāli Gavēņa laikā
ticīgie atturas no ēdiena (vai kādām ēdiena
grupām, kā piemēram gaļas) un uz ēdiena
neiegādāšanās ietaupītajiem līdzekļiem uztur
kādus trūcīgos ļaudis. Gavēnī baznīcās nenotiek
kristības un laulības, kā arī netiek dziedāts „gods,
Dievam augstībā” un „allelūja”. Tādos un citos
veidos, ierobežojot savas miesas vajadzības, mēs
garā pietuvināmies savam Kungam. Cik brīnišķīgi
ir piederēt dzīvajam Dievam, kurš tik daudz mūsu
labā ir darījis, un ka piederību Viņam mēs varam
apliecināt ar sevis ziedošanu, dodot draudzei tai
piederošo daļu un gavējot, lai mūsu gars kļūst
tuvāks Viņa garam! Lai Dievs uz to mums palīdz!
Mācītājs Ojārs Freimanis

Pārdomas par dzīvību ir veidotas, lai
palīdzētu mācītājiem un draudzēm
paraudzīties uz baznīcas gadu no dzīvības
svētuma viedokļa.
5.februāris 3.SVĒTDIENA pirms Gavēņa laika.

Pāvils izrāda lielu iejušanos. Viņš vienojas ar
cilvēkiem un runā ar viņiem viņu valodā
(1 .Korintiešiem 9:20-22). Viņš tā rīkojas, lai dalītos
ar viņiem Evaņģēlijā (9:23). Mēs varam darīt to
pašu. Dzīvības jautājumi dod mums iespēju
iejusties līdzcilvēku situācijās un saprast viņu
grūtības cīnoties ar problēmām un vainas sajūtu
grēka dēļ. Mēs tā darām, lai dalītos ar viņiem
Evaņģēlijā – vienīgajā, kas spēj viņus piecelt un
dot cerību.

1 2.februāris 2. SVĒTDIENA pirms Gavēņa laika.

“Es jutos pārāk netīra, lai jums to stāstītu baznīcā,”
teica kāda sieviete, kas pavadīja savu mācītāju līdz
baznīcas autostāvvietai, lai atzītos, ka ir izdarījusi
aborta grēku. Viņa jutās, kā lepras slimnieks Jēzus
laikā - “Nešķīsta”. Bet Jēzus palīdzēja lepras
slimniekiem un darīja tos šķīstus (Marka ev. 1 :4042). Jēzus dziedina mūsu grēka spitālību, jebkura
grēka, ar šķīstīšanu, kas ir bez nosacījumiem,
patiesa un pilnīga. Viņš katru atgriezušos
grēcinieku šķīsta Savās asinīs.

1 9.februāris SVĒTDIENA pirms Gavēņa laika.

26.februāris Gavēņa laika 1 . svētdiena.

“Tu esi mans mīļais Dēls”, Dievs sacīja (Marka ev.
1 :11 ). Tad Dieva Gars aizveda šo mīļoto Dēlu
tuksnesī, lai Viņš satiktu ļauno Sātanu (1 :1 2-1 3)
Vai tas nav tieši tas, ko Dievs dara? Viņš saka
mums, ka mēs esam Viņa mīļie bērni un ka Viņš
mūs mīl un tad šķiet, ka Viņš mūs izdzen ļaunuma
pilnā pasaulē. Bet Viņš patiesi mīl mūs. To pierāda
nevis tas, kas notiek ar mums, bet gan tas, kas
notika ar Viņa Dēlu. Jēzus stājās pretī Sātanam
tuksnesī un uzvarēja. Jēzus stājās pretī Sātanam
un nāvei pie krusta un uzvarēja. Šī uzvara garantē
mums Dieva mīlestību un Viņa klātbūtni. Tā ir
mūsu dzīvība un mūžīga cerība.

Bunkas draudzes kalendārs

1 2.februāris 2.SVĒTDIENA pirms Gavēņa laika.
11 .00 Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.Svētd.
sk.
26.februāris Gavēņa laika 1 .svētdiena
11 .00 Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētd. sk.

Draudzes budžets

8.janvārī notika draudzes padomes sēde, kurā
tika lemts par draudzes 201 2.gada budžetu.
Šeit jūs varat redzēt, kā mums ir gājis
2011 .gadā. Detalizētāku draudzes budžetu var
apsaktīt draudzes namā pie ziņojumu dēļa.

Mācekļi bija izbijušies apskaidrotā Jēzus priekšā
(Marka ev. 9:6). Viņi nesaprata notikušo. Viņi
nezināja, ko teikt. Mācekļi bija apmulsuši un
apjukuši mēģinot saprast, ko Jēzus domāja,
runādams par “celšanos augšām no miroņiem”
(9:1 0). Viņi nevarēja vēl ieraudzīt saistību starp
Dieva godību apskaidrošanas kalnā un viņu Dieva
godību pie krusta. Kā gan viņi spētu? Bet mēs to
varam, tāpat kā viņi to varēja caur Svētā Gara
spēku. Mūsu Dievs mira par visu cilvēci! Kas vēl
mums ir vajadzīgs, lai augstu vērtētu katra cilvēka
dzīvību?

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
Februāris 2012
1.februāris trešdiena

2.februāris ceturtdiena

13.30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā.
14.30 Bībeles stunda.
16.00-17.30 Mācītāja pieņemšanas laiks
18.00 Iesvētes mācības.
Sveču diena – Svētā Sīmeana diena.
08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)
12.00-13.00 Pusdienu zupa un sadraudzība
17.00-19.00 Kora mēģinājums

5.februāris SVĒTDIENA Septuagesima – 3.sv.pirms Gavēņa laika.
14.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
7.februāris otrdiena
8.februāris trešdiena

9.februāris ceturtdiena

15.30 Pēc dievkalpojuma Draudzes pilnsapulce
Draudzes padomes un RK vēlēšanas
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
18.00 Iesvētes mācības.
08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)
12.00-13.00 Pusdienu zupa un sadraudzība
17.00-19.00 Kora mēģinājums

12.februāris SVĒTDIENA Sexagesima - 2.sv.pirms Gavēņa laika.
14.00 DIEVKALPOJUMS. Svētd. sk.
14.februāris otrdiena

08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)
18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
15.februāris trešdiena
13.30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā.
14.30 Bībeles stunda
16.00-17.30 Mācītāja pieņemšanas laiks
18.00 Iesvētes mācības.
16.februāris ceturtdiena 08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)
12.00-13.00 Pusdienu zupa un sadraudzība
17.00-19.00 Kora mēģinājums
19.februāris SVĒTDIENA Esto mihi – sv. Pirms Gavēņa laika.
14.00 DIEVKALPOJUMS. Svētd. sk.
21.februāris otrdiena
08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)
18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
22.februāris trešdiena
13.30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā.
14.30 Bībeles stunda
16.00-17.30 Mācītāja pieņemšanas laiks

18.00 Pelnu dienas dievkalpojums.
23.februāris ceturtdiena 08.30 Rīta Bikts dievkalpojums. (baznīcā)
12.00-13.00 Pusdienu zupa un sadraudzība
17.00-19.00 Kora mēģinājums
26.februāris SVĒTDIENA Invocabit Gavēņa laika 1. svētdiena.
14.00 DIEVKALPOJUMS. Svētd. sk.
16.00 Slimn. Dziedin. Ar eļļas svaidīš. Liturģiju.

18.00 Slavēšanas dievkalpojums.
28.februāris otrdiena
29.februāris trešdiena

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
18.00 Iesvētes mācības.

