
Pēc Trīsvienības svētkiem, kas šogad ir
3. jūni jā, kad atzīmēsim arī mūsu atjaunotā
dievnama iesvētīšanas 1 4.gadadienu,
Baznīcas gadā iesākas laiks pēc
Vasarsvētkiem. Šī laika l iturģiskā krāsa ir zaļa.
Zaļā krāsa simbolizē misi jas darbu pasaulē,
cerību, atjaunošanos un augšanu. Vai misi ja
mums ir nepieciešama un ko tā īsti nozīmē?
Jēzus Kristus, pēc augšāmcelšanās no
mirušajiem, saviem mācekļiem un cauri viņiem
visai kristīgai Baznīcai pavēlēja (Mt
28:1 8—20): ej iet un dariet par mācekļiem visas
tautas un (Mk 1 6:1 5): ej iet pa visu pasauli un
sludiniet evaņģēli ju visai radībai. Šī Kristus
pavēle ir saistoša visiem kristiešiem, tai skaitā
arī ikvienam mūsu draudzes loceklim.
Mēs esam aicināti un mums ir pavēlēts būt

par misionāriem un sludināt evaņģēli ju visai
radībai. Faktiski katrs mūsu dievkalpojums
noslēdzas ar sūtīšanu kalpot un darīt misi jas
darbu. Lk 1 0:1 -20 Jēzus Kristus mums
izskaidro, ka misi jas kalpošana sevī ietver: 1 )
pavēli , 2) mācību, jeb instrukcijas, 3) pašu
kalpošanu, 4) atgriešanos un atskaitīšanos, 5)
vērtēšanu.
Jēzus Kristus sacītie vārdi visbiežāk skan

aicinājuma formā, kas dod mums zināmu
brīvību vai nu atsaukties uz šiem
aicinājumiem, vai arī tos ignorēt. Bet
atsevišķos gadījumos Jēzus uz mums runā
pavēles formā. Šādu Kristus vārdu pildīšana ir
ikviena kristieša obligāts uzdevums un
nepieļauj nekādas ierunas. Runāt par kaut ko
obligātu baznīcā ir neierasti , bet aiz šī
obligātisma slēpjas alga par padarīto (Lk
1 0:20): jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs.” Jeb
citiem vārdiem runājot, ja pi ldīsim Kristus
pavēli par evaņģēli ja sludināšanu visai radībai,
tad mūsu vārdi tiks ierakstīti debesīs, jeb Jēra

dzīvības grāmatā (Atkl 21 :27), taču, ja
nepildīsim šo pavēli , tad dzīvosim nedrošībā,
bailēs un nepārtrauktās šaubās, pat
neskatoties uz mūsu baznīcas apmeklējumiem
un ticību kā tādu.
Sapratuši, ka Kristus pavēle mums ir jāpi lda

tādēļ, lai mūsu vārdi tiktu ierakstīti Jēra
dzīvības grāmatā ar neizdzēšamu tinti , mums
ir jāsaņem tīru un patiesu mācību, jeb
instrukcijas, lai šo pavēli labi pi ldītu. Kristus
pats caur savu svēto vārdu un savu Baznīcu
mums dod šo mācību. Svētie Raksti, kas
ietver sevī Bauslību un Evaņģēli ju, ir šīs
mācības pamati. Instruments, kas iel iek šo
mācību mūsu sirdīs, ir Kristus Draudze.
Draudzei, sanākot kopā dievkalpojumā,
mācība tiek pasludināta, un tā tiek iekapsulēta
altāra Sakramentā pašam Pestītājam klātesot.
Izskanot dievkalpojuma noslēguma vārdiem:

ej iet ar mieru un kalpojiet tam Kungam ar
prieku, esam stiprināti misi jas kalpošanas
procesam. Kristus saka (Lk 1 0:2—1 6 un Mt
1 0): lūdziet pļaujas kungu, ejot sludiniet, ka
Debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi,
dziediniet sl imniekus, šķīstiet spitālīgus,
uzmodiniet mirušus un izdzeniet ļaunus garus.
Šajos Kunga vārdos ir apkopots viss tas
praktiskās kalpošanas ceļš, kurš mums Viņa
vārdā ir jāiet. Lūdziet, sludiniet, dziediniet,
šķīstīj iet, uzmodiniet un izdzeniet tā Kunga
vārdā un Viņa varenajā Spēkā. Un tad notiek
brīnumainas l ietas, par kurām evaņģēli jā
teikts: „Es redzēju sātanu kā zibeni no
debesīm krītam!”
Pēc noteikta laika mācekļi , kurus Jēzus bija

sūtīj is misi jā, atgriezās pie Kunga un
atskaitījās par paveikto: tie septiņdesmit
pārnāca un ar l ielu prieku stāstīja: “Kungs, pat
ļaunie gari mums padodas Tavā Vārdā!” Šie
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vārdi arī mums liek padomāt par to, vai mēs
tam Kungam atskaitāmies par misi jas
kalpošanu. Ideālā gadījumā tas izskatītos šādi.
Pirms katra dievkalpojuma pie mācītāja stāv
gara rinda draudzes locekļu un aicina mācītāju
draudzes lūgšanā iekļaut pateicības
aizlūgumus par iepriekšējā nedēļā
uzrunātaj iem un dziedinātaj iem cilvēkiem. Taču
šādas situācijas mūsu baznīcā nav bieža
parādība. Šeit mums ir sev jājautā: “Vai man
šajā svētdienā ir ko atskaitīties tā Kunga
priekšā par paveikto misi jas laukā?” Ja nav,
tad kādēļ? Ja mēs neatrodam pozitīvu atbi ldi ,
tad mums jo vairāk ir jālūdz PĻAUJAS
KUNGU, lai viņš strādniekus, tas ir—mūs, sūta
savā pļaujā. Taču, ja mums ir ko atskaitīties,
līdzīgi kā evaņģēli jā minētaj iem mācekļiem, tad
lai slavēts ir tas Kungs! Tad, kā Viņš saka:
mūsu vārdi ir ierakstīti debesīs, un: to arī Es
apliecināšu Sava Tēva priekšā, kas ir debesīs!
Šie Kristus vārdi ir augstākais novērtējums un
balva par svētīgu un auglīgu misi jas
kalpošanu. Mūsu vārdi tiek ierakstīti DZĪVĪBAS
grāmatā, un tie no turienes nekad netiks
izdzēsti , jo pats Kungs Kristus par mums
iestājas sava Tēva priekšā. Mēs tiekam
taisnoti ticībā uz Jēzu Kristu, ne tādēļ, ka
darām vai nedarām misi jas darbu, bet tieši
veiktā misi ja ir dabiskie augļi mūsu ticības
l ielumam. Tas ir: ja mums ir misi jas kalpošanas
augļi , tad mūsu ticība ir pestījoša, ja nav augļu,
tad kaut kas nav kārtībā ar to, tad vēl mums
jāmācās visā pilnībā paļauties uz Kristu un
Viņa izl ieto asins dziedinošo spēku.
Kristus mūs aicina un mums pavēl iet un
pasludināt evaņģēli ju visai radībai, ne tādēļ, ka
tas Viņam būtu vajadzīgs, bet gan mūsu pašu
dēļ. Lai mēs, ticīgām sirdīm pie Kunga nākuši,
apl iecinātu Viņa žēlastību ikvienam, un lai
Jēzus Vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes
virsū un pazemē un visas mēles apliecinātu,
ka Jēzus Kristus ir Kungs Dievam Tēvam par
godu. (Fi l 2:1 0—11 )

Mācītājs Ojārs Freimanis

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

3.jūnijs Trīsvienības svētki
Dieva Tēva mīlestība mudina Viņu atdot Viņa
vienpiedzimušo Dēlu. Viņa Gars aicina mūs un
dod mums jaunu dzīvību caur Svētās Kristības
ūdeni. Cik gan lielu vērtību Svētā Trīsvienība
piešķir dzīvībai.
1 0.jūnijs Otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Kādu liel isku iedrošinājumu mēs varam sniegt
tiem, kas tuvojas dzīves nobeigumam un kuru
ārējais ci lvēks sadilst (2.Korintiešiem 4:1 6).
Šīs “tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod
mums neizsakāmi l ielu mūžīgu godību (4:1 7).
Tāpēc nepiekusīsim! (4:1 6a)
1 7.jūnijs Trešā svētdiena pēc
Vasarsvētkiem
1 .psalms apraksta godājamu vīru, kurš “kas
neseko bezdievīgo padomam”, bet “kam prāts
saistās pie Tā Kunga baušļiem” (1 :1 ,2). Šāds
cildenums neplūst no viņa paša, bet gan no
“ūdens upēm”, pie kurām viņš ir stādīts (1 :3).
Šādu cildenumu var pārspēt vienīgi tēvs, kurš
rūpējas par saviem bērniem, lai tie tiktu stādīti
pie šīm ūdens upēm Svētajā Kristībā un
norāda tiem, kā meklēt prieku Kungā.
24.jūnijs Jāņa Kristītāja diena
“Ceļa sagatavotājs” (Lūkas 1 :76b) tika
brīnumainā veidā, tomēr dabiski ieņemts
mātes miesās. Pats “Ceļš” tika brīnumaini un
pārdabiski ieņemts Savas mātes miesās.
Dievs un brīnumainas l ietas nāca no mātes
miesām! Tas joprojām tā notiek!

Bunkas draudzes kalendārs
1 0. jūnijs Otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
1 4.00 Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdienas skola.
24.jūnijs Jāņa Kristītāja diena
1 4.00 Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdienas skola.
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Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.261 28491 ,260241 46
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Priekules draudzes kalendārs 
Jūnijs 2012

3.jūnijs SVĒTDIENA Trīsvienības un baznīcas atjaunošanas svētki       
11.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola
Pēc dievkalpojuma sadraudzība

5.jūnijs    otrdiena 08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)
18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie

6.jūnijs    trešdiena 12.00-13.00  Pusdienu zupa un sadraudzība
13.30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā.
16.00-17.30 Mācītāja pieņemšanas laiks
18.00 Dievkalpojums

7..jūnijs   ceturtdiena 8.30 Bikts dievkalpojums
                                          17.30 - 19.00 Kora mēģinājums  
9.jūnijs sestdiena Baltijas Jauniešu festivāls Rīgā

10.jūnijs SVĒTDIENA  Otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola

12.jūnijs   otrdiena 08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)
                      AA – grupa un līdzatkarīgie

13.jūnijs    trešdiena 12.00-13.00  Pusdienu zupa un sadraudzība
13.30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā.
16.00-17.30 Mācītāja pieņemšanas laiks

14. jūnijs    ceturtdiena 08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)
                                          17.30 - 19.00 Kora mēģinājums   
15. jūnijs piektdiena 14.00 Laulības
17.jūnijs      SVĒTDIENA   Trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

11.00  DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola
12.30 Dziedināšana ar eļļas svaidīšanu. 

19.jūnijs  otrdiena 08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)
                      AA – grupa un līdzatkarīgie

20 .jūnijs    trešdiena 12.00-13.00  Pusdienu zupa un sadraudzība
13.30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā.
16.00-17.30 Mācītāja pieņemšanas laiks

21.jūnijs    ceturtdiena 08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)
                                          17.30 - 19.00 Kora mēģinājums  
24.jūnijs     SVĒTDIENA   Jāņa Kristītāja diena

11.00  DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola
26.jūnijs  otrdiena 08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)

                      AA – grupa un līdzatkarīgie
27 .jūnijs    trešdiena 12.00-13.00  Pusdienu zupa un sadraudzība

13.30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā.
16.00-17.30 Mācītāja pieņemšanas laiks


