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VAKARS UN RĪTS
„Un tapa vakars un rīts…” (1.
Moz 1:5). Šie vārdi, kās rākstīti visumā, pāsāules, dzīvās dābās, dzīvnieku un cilvekā rādīsānās stāstā,
āicinā mus pārdomāt pār sāvu dzīvi, kās ārī ir merāmā kādās lāikā robezās. Mums gān gribetos sācīt, kā
musu dzīves cikls ir pretejs sim Bībeles vārdām, proti, kā vispirms ir
rīts un tad vakars, ar rītu saistot
sāvu piedzimsānu un ār vākāru sāvu neizbegāmo nāvi.
Domājot pār cilvekā lāikā limitiem sājā pāsāule, āicinu pādomāt
pār to, cik dāudz vāi māz Dievs
mums lāiku ir pieskīris tām. Ps 90
teikts, kā cilvekā muzs ir 70-80 gādi, kās nāv pārāk dāudz. Jā sos gādus pārrekinām dienās, iznāk 25
līdz 29 tukstosi, jā stundās, tād 600
līdz 700 tukstosi. Škāitli skiet lieli,
bet zinām, cik tās ir māz, lāi pāveiktu dzīve kādās lielās lietās. Neāpsāubāmi, kā vislielākā lietā kātrā
cilvekā dzīve ir izveidot stābilās un
nesātricināmās āttiecībās ār Dievu.
Kā to redzām, tād vāirums cilvekiem sājā pāsāule tām nepietiek
lāikā un Dievā dāvātās 700 000

stundās ir pār māz. Tās tādel, kā
mes nesāistām sāvu dzīvi ār Dievā
rādīsānās kārtību, proti, kā vispirms ir vakars un tikāi tād rīts.
Pirmkārt. Kristus, kurā ātnāksānu sāksim svinet Adventā lāikā,
un turpināsim gāvilet Ziemsvetkos,
celu uz Dievā vālstību un godību iesākā tiesi no vakara. Jeb, lai piedzīvotu Dievā Delām doto visu varu
debesīs un virs zemes, Vinam bija
jāiziet cāuri nāves vārtiem. Kristus
uzvārās cels un triumfs, tātād, iesākās ār Vinā vakaru, jeb navi pie
krustā. Tikāi pec tām sekojā Kristus
rīts. Jeb Lieldienas rīta Vins augsāmcelās no nāves jāunāi dzīvei.
Otrkārt. Kristiesā īstā dzīve iesākās ār vakaru. Tas ir, mums vispirms ir jānomirst grekām, netāisnībāi, ienāidām un lāunumām, kās
musos dzīvo līdz ār veco Adāmu.
Mums ir jāātsākās no veciem, Dievā
diskriminejosiem ierādumiem un
vecās grecīgās dzīves. Tikāi tād pienāk mus ātdzimsānās un pārrādīsānās rīts, tikai tad klustam par jaunām būtnēm Kristū Jēzū, tikāi tād
piedzīvojām pātiesu speku un ener-

ģijū sāvāi dzīvēi.
Treskārt. Muzīgā dzīve cilvekām ir iespejāmā vienīgi pec vakara. Ka Dieva vards saka: „ja kviešu
grauds nekrīt zemē un nemirst,
viņš paliek viens; bet, ja viņš
mirst, viņš nes daudz augļu.” (Jn
12:24) un „mēs visi, kas Jēzus
Kristus Vārdā esam kristīti, esam
iegremdēti Viņa nāvē” (Rom 6:3).
Tikāi pec sī reizem sāpīgā un ne

pārāk pātīkāmā vākārā sekos gāisāis un nebeidzāmāis rīts. Rīts, pie
kurā āpstāsies lāiks un vāirs nebus
jāskāitā ne gādi, ne dienās, ne stundās. Tās bus lāiks kopā ār musu Debesu Tevu un vinā Delu debesīs, jeb
ātgriezīsimies tur, no kurienes viss
sākās: „Iesākumā Dievs radīja debesis…”
Mācītājs Ojārs Freimānis

Adventa – Ziemsvētku un Jaunā gada pasākumu kalendārs
Priekules evaņģēliski luteriskajā baznīcā

30. novembrī plkst. 18:00

14. decembrī plkst. 14:00

„GAISMAS CEĻŠ”

„MAZU BRĪDI PIRMS...”

Liepājās bernu ānsāmblis
„Gaisminas”,

Priekules novādā skolu kori un
ānsāmbli, Priekules Muzikās
un Mākslās skolās āudzekni un
pedāgogi.

vādītājā Dzintrā ORBA,
koncertmeistārs Normunds
KALNINŠ

9. decembrī plkst. 15:00

26. decembrī plkst. 16:00

„NĀC, KLUSA NAKTS...”

OTRAJOS ZIEMSVĒTKOS –

Kāletu pāgāstā muzikās

tradicionalas melodijas

kolektīvi,

musdienīgā skānejumā...

vādītājā Olitā MAUERZAKA

komponists Andris ENINŠ ār
drāugiem.

Priekules draudzes kalendārs
2. decembris SVĒTDIENA

4. decembris otrdiena
5. decembris tresdiena

6. decembris ceturtdiena
9. decembris SVĒTDIENA

11. decembris otrdiena
12. decembris tresdiena

13. decembris ceturtdiena
14. decembris piektdiena
16. decembris SVĒTDIENA

18. decembris otrdiena
19. decembris tresdiena

20. decembris ceturtdiena
23. decembris SVĒTDIENA

ADVENTA 1.svētdiena
10:00—Svētdienas skola
11:00 DIEVKALPOJUMS
13:00—Svinīga Adventa vainaga atklāšana un
1.sveces iedegšana Priekulē
08:30 Rīta lūgšana (baznīca)
18:00 AA – grupa un līdzatkarīgie
12:00—13:00 Pusdienu zupa un sadraudzība
13:30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā
14:30 Bībeles stunda
16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks
08:30 Rīta lūgšana (baznīca)
17:30—19:00 Kora mēģinājums
ADVENTA 2. svētdiena
10:00—Svētdienas skola
11:00 DIEVKALPOJUMS
13:00—Adventa 2.sveces svinīga iedegšana
Priekulē
15:00—Kalētu mūzikas kolektīvu koncerts
08:30 Rīta lūgšana (baznīca)
18:00 AA – grupa un līdzatkarīgie
12:00—13:00 Pusdienu zupa un sadraudzība
13.30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā
14:30 Bībeles stunda
16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks
08:30 Bikts dievkalpojums (baznīca)
17:30—19:00 Kora mēģinājums
14:00 Priekules novada skolu koru koncerts
ADVENTA 3. svētdiena
10:00—Svētdienas skola
11:00 DIEVKALPOJUMS
13:00—Adventa 3.sveces svinīga iedegšana
Priekulē
08:30 Rīta lūgšana (baznīca)
18:00 AA – grupa un līdzatkarīgie
12:00—13:00 Pusdienu zupa un sadraudzība
13:30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā
14:30 Bībeles stunda
16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks
08:30 Rīta lūgšana (baznīca)
17:00—19:00 Kora mēģinājums
ADVENTA 4. svētdiena
10:00—Svētdienas skola
11:00 DIEVKALPOJUMS
13:00—Adventa 4.sveces svinīga iedegšana
Priekulē

24. decembris PIRMDIENA
25. decembris OTRDIENA

26. decembris TREŠDIENA
27. decembris ceturtdiena
30. decembris SVĒTDIENA

KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒVAKARS
17:00—SVĒTVAKARA DIEVKALPOJUMS
KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKI
11:00—KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKU
dievkalpojums, pēc dievkalpojuma:
Ziemsvētku eglīte draudzes namā
OTRIE ZIEMSVĒTKI
16:00—Svētbrīdis/koncerts:
Tradicionālās melodijas mūsdienīgā skanējumā
08:30 Rīta lūgšana (baznīca)
Svētdiena pēc Ziemsvētkiem
10:00—Svētdienas skola
11:00 DIEVKALPOJUMS

Bunkas draudzes kalendārs
24. decembris PIRMDIENA

KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒVAKARS
19:00 MUZIKĀLS SVĒTBRĪDIS BAZNĪCAS DRUPĀS
Draudzes ansambļa 10. gadadiena

Mīļi sveicu Priekules draudzes locekļus, draudzes padomi, Bībeles stundu
dalībniekus, draudzes Svētdienas Skolu un visus, kas aktīvi piedalās draudzes
kalpošanā tās dažādajās dimensijās Kristus piedzimšanas svētkos!
Mīļi sveicu Bunkas draudzes locekļus, draudzes padomi un visus, kas aktīvi
piedalās draudzes dzīvē Kristus piedzimšanas svētkos!
Jusu mācītājs Ojārs Freimānis

Drāudz u mā cī tā js Ojārs Freimanis m.t. 26476209 un t. 63429557
Priekules drāudzes prieks nieks Mārtiņš Cukurs t. 63454852,
m.t.26534381
Bunkās drāudzes prieks niece Irute Ziņģe,t.26128491
Atbildī gāis pār izdevumu Voldemārs Vilerts, t.63461647
Ierosinā jumus un ātsāuksmes su tiet: priekules@lelb.lv

