
“Nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodes un rūsa

tās maitā un kur zagļi rok un zog. Bet krājiet sev

mantas debesīs, kur ne kodes, ne rūsa tās nemaitā

un kur zagļi nerok un nezog. Jo, kur ir tava manta,

tur būs arī tava sirds.” Mt 6:1 9—21

Šeit mums sev ir jāuzdod jautājums: „kur ir mana

manta?” vai, „kas ir mana manta?” Kāds varētu sacīt,

mans nams, mans darbs, vai mans uzkrājums bankā.

Cits varētu atbi ldēt mans jaunais dators vai auto. Vēl

kāds cits – mani bērni vai mazbērni. Vai arī: mana

personiskā bibl iotēka utt. Nozīmīga daļa no manas

mantas, jeb mana uzkrājuma ir piederība latviešu tautai.

Domāju, ka gandrīz katrs lasītājs var apgalvot tieši

tāpat. Tas ir tas, kas mūs vieno, tā ir mūsu manta un tur

mūsu sirdis ir l ielā mērā piesaistītas.

Taču visl ielākā mana manta ir mana piederība kādai

citai tautai. Šo tautu var raksturot vienā īsā vārdā –

kristieši. Taču vai būt kristietim nozīmē nebūt labam

latvietim? Mana atbilde ir “nē”. Manuprāt, Mt 6:1 9—21 to

labi izskaidro. Grieķu vārds, kurš latviešu Bībelē ir

tulkots kā “manta”, ietver sevī tādus jēdzienus kā: 1 )

vietu, kurā labas un vērtīgas l ietas tiek noliktas un

sakrātas; 2) pašas tās l ietas, kas tiek glabātas šajā

dārgumu krātuvē. Vai manā dārgl ietu krātuvē var

sadzīvot kopā ticība uz Kungu Jēzu Kristu un mīlestība

pret savas tautas tradīci jām, kā piemēram „Jāņu”

svinēšanu? Jā. Taču tādā veidā, lai tās mūsu tautas

prakses un tradīci jas, kas sakņotas pagānisma paliekās,

neaizēnotu Kungu Jēzu. Evaņģēli ja tekstā Jēzus dod

mums divus padomus, kā tas būtu sasniedzams: 1 )

nekrāt mantas virs zemes; 2) krāt mantas debesīs.

Jēzus saka: “Nekrājiet sev mantas virs zemes.” Mana

sirds l ielā mērā pieder latviešu tautai. Tā ir mana manta

un tur ir mana sirds. Taču šeit man atkal ir jājautā, un

galvenokārt, tieši sev pašam: Vai piederība kādai tautai

un tās tradīci ju un mantojuma mīlēšana nozīmētu

mantas krāšanu virs zemes? Ielūkojoties Vecās Derības

lapaspusēs, mēs varam secināt, ka nacionālā piederība

pati par sevi nav sl ikta l ieta. Piemēram, Abrāmam Dievs

tas Kungs sacīja 1 Moz 1 2:2—3: „Es tevi darīšu par l ielu

tautu?., tevī būs svētītas visas zemes ciltis. ” Dievs

apsola Abrāmam no viņa dzimuma izveidot l ielu tautu,

un pat vēl vairāk, Dievs saka, ka pilnīgi visas šīs zemes

ciltis būs svētītas viņā. Vai piederība šādai ci lti j būtu

mantas krāšana virs zemes? Protams, ka nē. Mantas

krāšana virs zemes ir saistīta ar mūsu grēcīgajām

iegribām un tieksmēm, kas galu galā var aizvest mūs uz

pazušanu. Mūsu pieķeršanās tādām lietām kā veļu

valstībai, bluķu velšanai, dažādajiem “tautas”

ticējumiem, Laimas mātei, Pērkona dievam un

tautasdziesmu dieviņam uz balta mākoņa maliņas, ir

īstais latvieša ceļš pa taisno uz ell i . Tā, lūk, ir mantas

krāšana virs zemes, kur tā sapūst, iznīkst un pazūd

nebūtībā. Ja tava sirds pieder šādai “mantai, ” tad tur

nav vairs vietas patiesajam Dievam, kurš mums ir

atklāj ies Jēzū Kristū. Jo Jēzus saka: „Neviens nevar

kalpot diviem kungiem: vai viņš vienu ienīdīs un otru

mīlēs, jeb viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs

nevarat kalpot Dievam un mantai. ”

Vai tas nozīmē, ka latvietim nav iespējas tikt pestītam,

vai, lai tas būtu iespējams, mums jāatmet viss

latvietiskais? Nē un vēlreiz nē. Pestīšana ir saistīta ar

ticību uz vienu vienīgo Kungu Jēzu Kristu. Pieķeršanās

Jēzum, Viņa mīlēšana un Viņa apliecināšana par savas

dzīves vienīgo Kungu ir debesu mantas krāšana. Tad,

kad patiesi esam savu dzīvi nodevuši Jēzus rokās, mēs

redzam, ka daudzas lietas, ko mūsu tauta uzskata par

vērtīgām, kā piemēram, jau pieminētie “tautas” ticējumi,

ir tikai pelavas, jeb vārdi bez satura, kas tik vien dara,

kā aizviļ ci lvēku no Dieva žēlastības tuvuma.

Mantas krāšana debesīs ir saistīta ne tikai ar mūsu

personisko attieksmi pret Kungu Kristu, bet arī ar Viņa

pasludināšanu citiem savas tautas brāļiem un māsām.

Dievs sūtīja pasaulē savu Dēlu, lai ikviens latvietis tiktu

izglābts no Dieva soda par Viņa l ikumu neturēšanu.

Kristus ir miris par katru no mums, par katru latvieti , par

tevi un par mani. Kristus asinis mazgā mūs baltus no

visas mūsu grēcīgās pagātnes un ieved mūs Dieva
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Valstībā. Ticība uz šo Kungu Jēzu Kristu, kurš ir mūsu

dzīvības devējs, ir manta, jeb vērtīgā dārgl ieta, kas krāta

debesīs. Neviens to mums nevar atņemt. Kā to raksta

Pāvils Rom 8:38-39: „ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi , ne

varas, ne l ietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne

augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta l ieta mūs

nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū

Jēzū, mūsu Kungā!”

Mana manta ir ticība Kungam Jēzum Kristum, kurš mīl

manu tautu. Tur, kā evaņģēli js vēsta, ir mana sirds.

Mana sirds pieder Pestītājam Jēzum Kristum. Taču

mana sirds pieder arī latviešu tautai.

Mīļie, kur ir jūsu sirdis? Vai tās pieder Kungam

Jēzum? Viņš ir visu tautu Pestītājs, Viņš ir patiesais

latviešu Dievs, vienīgais Dievs, kurš glābj katru

nomaldījušos, izmisušu un meklējošu dvēseli .

Uzticēsimies Viņam un dzīvosim. Āmen.

(Mācītājs Ojārs Freimanis)

Pārdomas par dzīvību ir veidotas, lai palīdzētu

mācītājiem un draudzēm paraudzīties uz baznīcas

gadu no dzīvības svētuma viedokļa.

Dievs mums ir devis ne tika bausli "Tev nebūs nokaut!",

ne tikai aicinājumu aizl iegt sevi, ņemt savu krustu un

sekot Viņam, bet arī apsolījumu būt mums vistuvāk

dzīves traģiskajos un grūtajos brīžos. Tādēļ mums ir

daudz labāks iemesls, kā pasaulei atdarīt savu muti par

labu tiem, kas paši ir it kā mēmi un savā labā runāt

nespēj, un visu to l ietas labā, kas ir atstāti (Salamana

pamācības, 31 :8). Ja mēs to nedarīsim – kurš tad lai to

darītu? (LELB arhibīskaps Jānis Vanags)

1 .jūlijs Piektā svētdiena pēcVasarsvētkiem

Šodienas Vecās Derības lasījuma (Raudu dziesma

3:22-33) nozīmi mēs patiešām atrodam iepriekšējā

pantā. “To es likšu sev pie sirds, un tādēļ lai ceru. “(21 )

Tad sākas teksts: “Tā ir Tā Kunga žēlastība, ka mēs vēl

neesam pagalam; Viņa žēlsirdībai vēl nav pienācis

gals. ” Pravieša pārl iecība par cerību nenāk, kad viss ir

labi, bet gan liela izmisuma laikā (1 :1 –3:1 9). Cerība, ko

dod Jēzus nāve un augšāmcelšanās, nekad mūs

nepievils.

8.jūlijs Sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

Spēks nespēkā varens parādās? (2. Korintiešiem 1 2:9)

Spēcīgi, kad esam nespēcīgi? (1 2:1 0) Kā gan kāds var

l ielīties ar tādām lietām? Tas tā ir pietiekamas

žēlastības dēļ (1 2:9) Mums ir pārl iecība, ka Dievs dara

l ielas l ietas mūsu nespēkā, tādēļ, ka Viņš darīja l ielas

l ietas Sava Dēla vājumā pie krusta. Mums nevajadzētu

šaubīties, ka Dieva spēks varens parādās īpaši pie

vājiem. Mērķis un nozīme nekad nemazinās.

1 5.jūlijs Septītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

Dievs izmantoja adopciju, lai darītu mūs par Saviem

bērniem un lai nodrošinātu mums mūžīgu mantojumu.

(Efeziešiem 1 :5 un 1 4). Adopcijai, it īpaši bāreņu un

vājāko pieņemšanai, vajadzētu patiesi būt Dieva sirdi j

tuvai.

22.jūlijs Astotā svētdiena pēc Vasarsvētkiem (Sv.

Marija Magdalēna)

Šajā dienā mēs pieminam Mariju Magdalēnu, kura bija

pirmā, kas redzēja un runāja ar augšāmcelto Jēzu

(Jāņa 20:11 -1 8). Kad atceries, ka šī milzīgā privi lēģi ja

tika dota sievietei, kas reiz bijusi l iela ļaunuma apsēsta

(Marka 1 6:9), tad saproti , ka nav tāda ļaunuma vai

grēka, kas būtu par l ielu, lai to šķīstītu. Nav tāda grēka,

kas spētu mums liegt privi lēģi ju būt mūsu augšāmceltā

Glābēja tuvumā.

29.jūlijs Devītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

Dievs “spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai

saprotam” (Efeziešiem 3:20). Viņa spēja šādi darboties,

dod mums cerību visos mūsu apstākļos. Krīzes

grūtniecība, hroniska sl imība, mīļš tuvinieks, kam ir

Alcheimera sl imība – Dievs darbojas daudz pārāk par

to, ko mēs spējam iedomāties.

Draudžu mācītājs Ojārs Freimanis t. 63429557 un m.t. 26476209

Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs t. 63454852, m.t.26534381

Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.261 28491 ,260241 46

Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.261 28491 ,260241 46

Atbildīgais par izdevumu Voldemārs Vilerts, t.63461 647

Lūdzu savus priekšlikumus, svarīgu informāciju un uzlabojumus sūtīt uz e-adresi:vilvoldem@inbox. lv.



Priekules draudzes kalendārs

1.jūlijs 5. Svētdiena  pēc Vasarsvētkiem.
11.00 DIEVKALPOJUMS. 12.30 Padomes sēde

3.jūlijs    otrdiena 08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)
18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie

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

5..jūlijs   ceturtdiena 8.30 Bikts dievkalpojums
                                          17.30 - 19.00 Kora mēģinājums  
7. jūlijs sestdiena 16.00 Laulības
8.jūlijs 6.  Svētdiena pēc Vasarsvētkiem

11.00 DIEVKALPOJUMS. 
10.jūlijs   otrdiena 08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)

                      AA – grupa un līdzatkarīgie
11.jūlijs    trešdiena     12.00-13.00  Pusdienu zupa un sadraudzība

13.30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā.
16.00-17.30 Mācītāja pieņemšanas laiks

12. jūlijs    ceturtdiena 08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)
                                          17.30 - 19.00 Kora mēģinājums   
14. jūlijs sestdiena     14.00 Laulības

Kapu svētki   16.00 – Mazgramzdas un  17.00 – Judu kapos
15.jūlijs 7.  Svētdiena pēc Vasarsvētkiem

11.00  DIEVKALPOJUMS. 12.30 Dziedināšana ar eļļas svaidīšānu. 
Kapu svētki   Priekules novada kapos   

14.00 – Stervēnu kapos, 15.00 – Nodegu  kapos, 16.00 – Elku kapos
17.jūlijs  otrdiena 08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)

                      AA – grupa un līdzatkarīgie
18 .jūlijs    trešdiena 12.00-13.00  Pusdienu zupa un sadraudzība

13.30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā.
16.00-17.30 Mācītāja pieņemšanas laiks

19.jūlijs    ceturtdiena 08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)
                                          17.30 - 19.00 Kora mēģinājums  
22.jūlijs 8.  Svētdiena pēc Vasarsvētkiem 

11.00  DIEVKALPOJUMS. 
24.jūlijs  otrdiena 08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)

                      AA – grupa un līdzatkarīgie
25.jūlijs    trešdiena      12.00-13.00  Pusdienu zupa un sadraudzība

13.30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā.
16.00-17.30 Mācītāja pieņemšanas laiks

26.jūlijs    ceturtdiena 08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)
                                          17.30 - 19.00 Kora mēģinājums  
28. jūlijs sestdiena      14.00 Laulības
29.jūlijs 9.  Svētdiena pēc Vasarsvētkiem 

11.00  DIEVKALPOJUMS. 
31.jūlijs   otrdiena 08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)

18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie

Bunkas draudzes kalendārs

8.jūlijs 6.  Svētdiena pēc Vasarsvētkiem
             14.00 Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
22.jūlijs 8.  Svētdiena pēc Vasarsvētkiem

 14.00   Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 

KAPU SVĒTKI

4.augustā Bunkas pagastā:11:00—Pētera kapos           12:00—Krotes kapos13:00—Usaiķu kapos          14:00—Bunkas jaunajos kapos14:30—Bunkas vecajos kapos
19.augustā Priekules pilsētas kapos:16:00—Mālkalna kapos      17:00—Lībju kapos


