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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 sa-
cīja: "Pļaujamā daudz un strād-
nieku 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) 
 

Acī mredzot ne bez nolū ka 
Dievs cilve kiem devis tik ī sū laika 
brī di, lai nova ktū iena kūs os raz ū. 
Ī paš i Latvijaš apšta kļ oš ta š parašti 
ir tikai daz as dienas, kad iespe jams 
ieva kt labī bū, kartūpel ūs, būrka -
nūs, bietes vai citū raz ū. Taja  ī saja  
laika  tad parasti na kas mobilize t vi-
sūs spe kūs ūn visbiez a k pieaicina t 
arī  palī gūs, jeb ka  me s saka m, talci-
niekūs, lai raz ū vare tū veiksmī gi 
nova kt ūn novietot tai paredze taja s 
vieta s. Tac ū, ja neprotam s ī s lietas 
rū pī gi sagatavot ūn organize t, tad 
pat labi iegū ta  raz a var aiziet boja . 

Je zūs Kristūs, izmantojot s ī s 
Dieva Te va radī ta s pasaūles ūn da-
bas likūmsakarī bas, atga dina mūms 
par Dieva ī sto raz ū, kas na k kopa  ar 

pasaūles galū. Ka  Kristūs sekota ji 
esam lī dzatbildī gi par to, lai visa s ī  
Dieva raz a taptū ka rtī gi sagatavota, 
ūn lai nekas no ta s neaizietū boja .  

Kas tad ir Dieva raz a, par ko 
mūms ja rū pe jas? Ta  ir cilve kū pes-
tī s ana. Dievs ve las, lai ikviens cil-
ve ks sastaptū sava  dzī ve  Je zū Kris-
tū, atgrieztos no gre kiem ūn ta  tap-
tū izgla bts no Pastara s tiesas ūn so-
da. Je zūs, ieprieks  mine taja  Bī beles 
teksta , mūms paskaidro, ka cilve ki 
ir nobriedūs i lī dzī gi ka  va rpas drū-
va , lai ūzklaūsī tū s o Dieva patiesī -
bas ve sti ūn tiktū izgla bti. Tac ū Je -
zūm ir vajadzīgi mē s—Viņ a ma cēk-
ļ i, ļai ietu š aja  ļ aunaja  pašauļe  un 
liecina tū prieka ve sti. Prieka ve sti 
par to, ka cilve kiem, ja vin i to noz e -
lo, visi gre ki tiks ūn tiek piedoti, ūn 
ka pelnī ta  soda vieta  iegū s Dieva 
aūgsta ko balvū—mū z ī go dzī vī bū 
atjaūnotaja  Paradī ze . 

Vai me s katrs esam gatavi mo-
bilize ties, lai ietū ūn darī tū s o Kris-
tūs mūms ūztice to darbū? Vai esam 
gatavi paciet izsmieklū, neizpratni 
ūn pat vaira kūs zaūde jūmūs, lai do-
tos ka  je ri vilkū bara ?  

Ma rtin s  Lūters tam bija gatavs 



ūn to darī ja, iesa kot vienū no liela -
kajiem apve rsūmiem kristī ga s Baz-
nī cas ve stūre —iesa kot ta s refor-
ma cijū, jeb atgries anos pie Bī beles 
patiesī bas ūn ta s slūdina s anū 
draūdze s. Š ī  me nes a pe de ja  diena  
me s svine sim Reforma cijas jeb Ti-
cī bas atjaūnos anas 495.gadadienū. 
Tūvojoties s iem sve tkiem, padoma -

sim par to, kas mūms ve l ja atjaūno, 
jeb ja reforme  sava  ticī ba , ūn kas 
mūms ve l ja dara, lai palī dze tū Kris-
tūm ieva kt raz ū Dieva labī bas kle -
tī s! A men 

 
 
 

Ma cī ta js Oja rs Freimanis   

Pārdomas par dzīvību ir veido-
tas, lai palīdzētu mācītājiem un 
draudzēm paraudzīties uz baznī-
cas gadu no dzīvības svētuma 
viedokļa.  

 

 7.oktobris SVĒTDIENA    
Pļaujas svētki 

 

Baga ta  vī ra jaūta jūms ir ne-
skaidrs. “Ko man būs darīt, lai ie-
mantoju mūžīgu dzīvību?”  

(Marka 10:17b).  

Tū nevari neko darī t, lai kaūt 
ko mantotū. Mū z ī ga  dzī vī ba ir da -
vana no Dieva, kūrū Vin s  da vina Ša-
viem be rniem Kristū . Š ī  ve sts laūpa 
cerī bū tiem, kas jū tas dros i sava  
gre ka .  

 

14.oktobris  SVĒTDIENA    
20. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem  

 
Ka  kristies i me s atdūsamies no 

sava darba ūn stra da jam cerī ba  ūz 
atdūsū. Jēzus Kristus, mūsu 
augstais priesteris (Ebrējiēm 
4:14), ir izpildī jis mū sū pēstī s aņas 
darbū. Tac ū paklaūsot Dieva Va r-

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

 

21.oktobris SVĒTDIENA    
21. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem 

 

Lūtera verdzī ba: Nav neviena 
taisna bauslības priekšā, taisnī-
ba jānopelna ar darbiem, vai-
nīgs.  

Lūtera brī vī ba: taisnots neat-
karīgi no bauslības, ticības tais-
nība, attaisnots.  

(Romiēs iēm 3:19-28)  

Lai arī kādi grēki mūs paver-
dzinātu (iēskaitot abortū tava  sa-
raksta ), Jēzus Kristus atbrīvo. 

 

28.oktobris SVĒTDIENA    
22. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem  

 

“Jūs būsiet kā Dievs” (1.Mozuš 
3:5) iēsa ka grē cī gū cilvē ci. “Mēs 
būsim Viņam līdzīgi “ (1.Ja ņ a 3:2) 
paslūdina nobeigūma ūzvarū. Bet 
pat starp s iem abiem notikūmiem 
Dievs, kūrs  ir mū s aicina jis bū t Vi-



n a be rniem Je zu  Krištu , šauc mu š 
par sve tiem. Va rdi “sve tī gi” (Mateja 
5:1-12), “s k ī sti” (1.Ja ņ a 3:3) ūņ 
“nomazga ti” (Atkļ.7:14) attiecaš uz 

mūms, jo tos ūz mūms attiecina 
ž ē lsirdī gs Diēvs. Kristiēs iēm, kas 
gre ko pret dzī vī bū, ī pas i ja dzird 
par sve ttaps anū.  

Priekules draudzes kalendārs 

2. oktobris otrdiēņa   08:30 Rīta lūgšana (bazņī ca ) 
                          18:00 AA – grupa un līdzatkarīgie 

3 oktobris trēs diēņa   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  
5. oktobris cētūrtdiēņa   08:30 Rīta lūgšana (bazņī ca ) 
                                             7:30—19:00 Kora mēģinājums  
6. oktobris sēstdiēņa   14:00—Laulības    
7. oktobris  SVĒTDIENA     PĻAUJAS SVĒTKI 
       11:00 DIEVKALPOJUMS (atsa kas Svē tdiēņas skola)  
9. oktobris otrdiēņa   08:30 Rīta lūgšana (bazņī ca ) 

                          18:00 AA – grupa un līdzatkarīgie 
10. oktobris trēs diēņa   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 
11. oktobris cētūrtdiēņa  08:30 Rīta lūgšana (bazņī ca ) 
                                          17:30—19:00 Kora mēģinājums    
14. oktobris SVĒTDIENA     20.  Svētdiena pēc Vasarsvētkiem  
       10:00—Svētdienas skola 
       11:00 DIEVKALPOJUMS  
       12:30—Padomes sēde 
16. oktobris otrdiēņa   08:30 Rīta lūgšana (bazņī ca ) 

                          18:00 AA – grupa un līdzatkarīgie 
17. oktobris trēs diēņa   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 
18. oktobris cētūrtdiēņa  08:30 Rīta lūgšana (bazņī ca ) 
                                  17:30—19:00 Kora mēģinājums  
21. oktobris SVĒTDIENA     21.  Svētdiena pēc Vasarsvētkiem  
       10:00—Svētdienas skola 
       11:00  DIEVKALPOJUMS 
       12:30 Dziedināšana ar eļļas svaidīšanu 
23. oktobris otrdiēņa   08:30 Rīta lūgšana (bazņī ca ) 
       18:00 AA – grupa un līdzatkarīgie 



24. oktobris trēs diēņa   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  
25. oktobris cētūrtdiēņa  08:30 Rīta lūgšana (bazņī ca ) 
       17:00—19:00 Kora mēģinājums 
28. oktobris SVĒTDIENA     22.  Svētdiena pēc Vasarsvētkiem  
       10:00—Svētdienas skola 
       11:00 DIEVKALPOJUMS 
30. oktobris otrdiēņa   08:30 Rīta lūgšana (bazņī ca ) 

                          18:00 AA – grupa un līdzatkarīgie 
31. oktobris trešdiena  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, 
gaidī s ū be rnūs sve tdienas skola  7. oktobrī plkst. 11:00 ūz pirmo nodarbī -
bū. Piedalī simies dievkalpojūma  ūn svine sim raz as sve tkūs. Tūrpma ka s no-
darbī bas notiks katrū sve tdienū stūndū pirms dievkalpojūma – plkst.10:00 
Ta tad, 14. oktobrī un turpmākās nodarbības tiksimiēs plkst.10:00  

Kristī ne 

 
Bunkas draudzes kalendārs 
 
7. oktobris SVĒTDIENA    PĻAUJAS SVĒTKI 
       14:00 DIEVKALPOJUMS 
 
28. oktobris SVĒTDIENA     22.  Svētdiena pēc Vasarsvētkiem  
       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   

mailto:priekules@lelb.lv

