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RAŽAS LAIKS
Pēc tam Tas Kungs nozīmēja vēl
septiņdesmit [72] citus un izsūtīja
tos pa divi un divi Savā priekšā uz
ikkatru pilsētu un vietu, kurp
Viņš gribēja iet. Un Viņš tiem sacīja: "Pļaujamā daudz un strādnieku maz: tad nu lūdziet pļaujas
kungu, lai viņš strādniekus sūta
savā pļaujā. Ejiet! Lūk, Es jūs sūtu
kā jērus vilku starpā. (Lk 10:1-3)
Acīmredzot ne bez nolūka
Dievs cilvekiem devis tik īsū laika
brīdi, lai novaktū ienakūsos razū.
Īpaši Latvijaš apštakļoš taš parašti
ir tikai dazas dienas, kad iespejams
ievakt labībū, kartūpelūs, būrkanūs, bietes vai citū razū. Taja īsaja
laika tad parasti nakas mobilizet visūs spekūs ūn visbiezak pieaicinat
arī palīgūs, jeb ka mes sakam, talciniekūs, lai razū varetū veiksmīgi
novakt ūn novietot tai paredzetajas
vietas. Tacū, ja neprotam sīs lietas
rūpīgi sagatavot ūn organizet, tad
pat labi iegūta raza var aiziet boja.
Jezūs Kristūs, izmantojot sīs
Dieva Teva radītas pasaūles ūn dabas likūmsakarības, atgadina mūms
par Dieva īsto razū, kas nak kopa ar

pasaūles galū. Ka Kristūs sekotaji
esam līdzatbildīgi par to, lai visa sī
Dieva raza taptū kartīgi sagatavota,
ūn lai nekas no tas neaizietū boja.
Kas tad ir Dieva raza, par ko
mūms jarūpejas? Ta ir cilvekū pestīsana. Dievs velas, lai ikviens cilveks sastaptū sava dzīve Jezū Kristū, atgrieztos no grekiem ūn ta taptū izglabts no Pastaras tiesas ūn soda. Jezūs, ieprieks minetaja Bībeles
teksta, mūms paskaidro, ka cilveki
ir nobriedūsi līdzīgi ka varpas drūva, lai ūzklaūsītū so Dieva patiesības vesti ūn tiktū izglabti. Tacū Jezūm ir vajadzīgi mēs—Viņa macēkļi, ļai ietu šaja ļaunaja pašauļe un
liecinatū prieka vesti. Prieka vesti
par to, ka cilvekiem, ja vini to nozelo, visi greki tiks ūn tiek piedoti, ūn
ka pelnīta soda vieta iegūs Dieva
aūgstako balvū—mūzīgo dzīvībū
atjaūnotaja Paradīze.
Vai mes katrs esam gatavi mobilizeties, lai ietū ūn darītū so Kristūs mūms ūzticeto darbū? Vai esam
gatavi paciet izsmieklū, neizpratni
ūn pat vairakūs zaūdejūmūs, lai dotos ka jeri vilkū bara?
Martins Lūters tam bija gatavs

ūn to darīja, iesakot vienū no lielakajiem apversūmiem kristīgas Baznīcas vestūre—iesakot tas reformacijū, jeb atgriesanos pie Bībeles
patiesības ūn tas slūdinasanū
draūdzes. Šī menesa pedeja diena
mes svinesim Reformacijas jeb Ticības atjaūnosanas 495.gadadienū.
Tūvojoties siem svetkiem, padoma-

sim par to, kas mūms vel jaatjaūno,
jeb jareforme sava ticība, ūn kas
mūms vel jadara, lai palīdzetū Kristūm ievakt razū Dieva labības kletīs! Amen

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

dam, mums arī jādara labi darbi,
kamēr mēs tuvojamies mūžīgai
atdusai (4:11).

7.oktobris SVĒTDIENA
Pļaujas svētki
Bagata vīra jaūtajūms ir neskaidrs. “Ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgu dzīvību?”
(Marka 10:17b).
Tū nevari neko darīt, lai kaūt
ko mantotū. Mūzīga dzīvība ir davana no Dieva, kūrū Vins davina Šaviem berniem Kristū. Šī vests laūpa
cerībū tiem, kas jūtas drosi sava
greka.

Macītajs Ojars Freimanis

21.oktobris SVĒTDIENA
21. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Lūtera verdzība: Nav neviena
taisna bauslības priekšā, taisnība jānopelna ar darbiem, vainīgs.
Lūtera brīvība: taisnots neatkarīgi no bauslības, ticības taisnība, attaisnots.
(Romiēsiēm 3:19-28)
Lai arī kādi grēki mūs paverdzinātu (iēskaitot abortū tava saraksta), Jēzus Kristus atbrīvo.

14.oktobris SVĒTDIENA
20. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem

28.oktobris SVĒTDIENA
22. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem

Ka kristiesi mes atdūsamies no
sava darba ūn stradajam cerība ūz
atdūsū. Jēzus Kristus, mūsu
augstais priesteris (Ebrējiēm
4:14), ir izpildījis mūsū pēstīsaņas
darbū. Tacū paklaūsot Dieva Var-

“Jūs būsiet kā Dievs” (1.Mozuš
3:5) iēsaka grēcīgū cilvēci. “Mēs
būsim Viņam līdzīgi “ (1.Jaņa 3:2)
paslūdina nobeigūma ūzvarū. Bet
pat starp siem abiem notikūmiem
Dievs, kūrs ir mūs aicinajis būt Vi-

na berniem Jezu Krištu, šauc muš
par svetiem. Vardi “svetīgi” (Mateja
5:1-12), “skīsti” (1.Jaņa 3:3) ūņ
“nomazgati” (Atkļ.7:14) attiecaš uz

mūms, jo tos ūz mūms attiecina
žēlsirdīgs Diēvs. Kristiēsiēm, kas
greko pret dzīvībū, īpasi jadzird
par svettapsanū.
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08:30 Rīta lūgšana (bazņīca)
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—17:30 Mācītāja pieņemšanas laiks
18:00—19:00 Iesvētes mācības
08:30 Rīta lūgšana (bazņīca)
7:30—19:00 Kora mēģinājums
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11:00 DIEVKALPOJUMS (atsakas Svētdiēņas skola)
08:30 Rīta lūgšana (bazņīca)
18:00 AA – grupa un līdzatkarīgie
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10:00—Svētdienas skola
11:00 DIEVKALPOJUMS
12:30—Padomes sēde
08:30 Rīta lūgšana (bazņīca)
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—17:30 Mācītāja pieņemšanas laiks
18:00—19:00 Iesvētes mācības
08:30 Rīta lūgšana (bazņīca)
17:30—19:00 Kora mēģinājums
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11:00 DIEVKALPOJUMS
12:30 Dziedināšana ar eļļas svaidīšanu
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08:30 Rīta lūgšana (bazņīca)
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—17:30 Mācītāja pieņemšanas laiks
18:00—REFORMĀCIJAS DIENAS DIEVKALPOJUMS

Informācija par svētdienas skolu:
Mīļie vecāki un draudzes locekļi,
gaidīsū bernūs svetdienas skola 7. oktobrī plkst. 11:00 ūz pirmo nodarbībū. Piedalīsimies dievkalpojūma ūn svinesim razas svetkūs. Tūrpmakas nodarbības notiks katrū svetdienū stūndū pirms dievkalpojūma – plkst.10:00
Tatad, 14. oktobrī un turpmākās nodarbības tiksimiēs plkst.10:00
Kristīne
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14:00 DIEVKALPOJUMS
14:00 Svētdienas skola

Draūdz ū ma cī ta js Ojārs Freimanis m.t. 26476209 ūn t. 63429557
Priekūles draūdzes prieks nieks Mārtiņš Cukurs t. 63454852,
m.t.26534381
Būnkas draūdzes prieks niece Irute Ziņģe,t.26128491
Atbildī gais par izdevūmū Voldemārs Vilerts, t.63461647
Ierosina jūmūs ūn atsaūksmes sū tiet: priekūles@lelb.lv

