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AUGT ŽĒLASTĪBĀ 

Apustulis Pē tēris 2.vē stulē  rak-
sta: „Mēs gaidām pēc Viņa apsolī-
juma jaunas debesis un jaunu 
zemi, kur taisnība mājo. Tādēļ, 
mīļie, to gaidīdami, centieties, ka 
Viņš jūs atrod ar mieru sirdī, ne-
aptraipītus un nevainojamus, un 
uzskatiet mūsu Kunga pacietību 
kā glābšanai dotu. … Tad nu jūs 
mīļie, to jau zinādami, sargieties, 
ka, maldu līdzi aizrauti, nezaudē-
jat savu stipro pamatu. Bet 
audziet mūsu Kunga un Pestītāja 
Jēzus Kristus žēlastībā un atziņā! 
Viņam lai ir gods tagad un līdz 
mūžības dienai!” (2.Pe t 3:13-15a; 
17-18) 

Apustulis s ēit pama ca mu s, ka  
lai gatavojamiēs Kristus otrrēizē jai 
atna ks anai, kad taps jaunas dēbēsis 
un jauna zēmē, kur taisnī ba ma jo. 
Sēptēmbra mē nēsī , kad skola s atsa -
kas ma cī bas, un kad vasaras raz a 
gatavojas pilnbriēdam un iēva ks a-
nai, arī  mums, kas sēkojam Jē zum, 
nodēr atka rtot ta s pamatvē rtī bas, 
kas gatavo mu s Diēva pl aujai Pasta-
raja  diēna . 

Pirmka rt, mums ir jā āpzinā s, 
ka gaidām Vin ā ierās ānos, kād no-

tiks liēlais pa rradī s anas brī nums—
jaunas dēbēsis un jauna zēmē. Gai-
dī s ana viēnmē r ir saistī ta ar zina -
mu gatavī bas un briēduma sta vokli. 
Kad skolē ni gaida savu izlaidumu, 
vin i tam gatavojas, sa kot jau no ma -
cī bu gada sa kuma, ar visu priēks -
mētu intēnsī vu ma cī s anos un at-
ka rtos anu, lai varē tu noka rtot gala 
ēksa mēnus; vin i s im notikumam 
liēla kotiēs ir nobriēdus i. Ka  mē s s o-
diēn gatavojamiēs un briēstam 
Kristus sagaidī s anai? Vai ēsam at-
ka rtojus i un turē jus i visu bu tiska ko 
Vin a ma cī ba ? 

Otrka rt, me s nedrī kstām pā-
zaudē t savu stipro pamatu. Nes āu-
bī gi, ka mu su pamats ir Kristus. 
Liēkas, ka vin u pazaudē t jau ticī ga-
jam nav iēspē jams. Tomē r apustulis 
brī dina un atga dina, ka varam gan. 
S ēit iēt runa par s k ī stī bu un tī rī bu, 
par grē ku noz ē lu, par mu su iēks ē jo 
cī n u ar visu nētaisnī bu un ka rdina -
jumiēm. Ta pat mums ir ja uzmana s 
no viltus un maldu ma cī ba m un to 
sludina ta jiēm, kas daudzrēiz ir gru -
ti ats k irami no patiēsajiēm. Ticot 
un sēkojot maldiēm, mē s varam pa-
zaudē t savu stipro pamatu Jē zu 



Kristu. 

Trēs ka rt, mums ir jāaug Jēzus 
žēlastībā un atziņā. Kristietī bu ne-
var ta  ka  skola  absolvē t. Jēb mu su 
gala ēksa mēns bu s Kristus atna k-
s anas diēna , bēt nē a tra k. Tas nozī -
mē , ka mums visu s o laiku, jēb visu 
mu z u, nēpa rtraukti ir ja aug un ja -
ma ca s Kristus atzin a  un z ē lastī ba . 
Mu su un arī  cita s kristī ga s drau-
dzē s s a das iēspē jas pasta v. Pro-
tams, ka cēntra la  viēta tam ir diēv-
kalpojuma , kur Diēva va rds tiēk uz-
klausī ts, izskaidrots un nostipri-

na ts ar Alta ra Sakramēntu. Tomē r 
ļ oti noderī gas s aja  izaugsme  ir arī  
citu vēidu ma cī bas: Bī bēlēs stun-
das, maza s ma ju grupas, jauniēs u 
vakari un, protams, iēsvē tēs ma cī -
bas lēkcijas. 

Šoruden tas viss mums ir ie-
spējams, lai mēs augtu savā ticī-
bā un Kristus žēlastībā, gaidot 
jaunās debesis un jauno zemi. 
Āmen. 

 
 

Ma cī ta js Oja rs Frēimanis   

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

 2.septembris     SVĒTDIENA  
14.  Svētdiena pēc Vasarsvētkiem 

Mums piētiēk pat ar Diēva z ē-
lastī bas druska m (Marka 7:28), bēt 
mē s san ēmam visu klaipu caur Jē -
zu Kristu! Nav nēviēna tik spē cī ga 
“de mona” vai tik ļieļa ļ aunuma, kas 
varē tu mu s izslē gt no Diēva z ē lastī -
bas Kristu .  

9.septembris     SVĒTDIENA    
15.  Svētdiena pēc Vasarsvētkiem 

Mē s nēvaram sastaptiēs ar 
problē mu, kuru Diēvs nēvarē tu at-
risina t (Marka 9:23). Pat tad, kad 
mu su ticī ba ir aptums ota ar nēticī -
bu (9:24), Diēvs paliēk mums uzti-
cī gs Kristu . 

16.septembris   SVĒTDIENA    
16.  Svētdiena pēc Vasarsvētkiem 

Ja uzn ēmt bē rnu – ka du, kurs  

ir viēgli iēvainojums un kuram va-
jadzī gas ru pēs – ir uzn ēmt Jē zu 
(Mārkā 9:37), ko gān nozī me  ātrāi-
dī t bē rnu? Uzskats, ka aborts un 
asistē ta pas na vī ba ir politisks jau-
ta jums, kas ir a rpus Baznī cas misi-
jas lauka, nēsatvēr garī go rēalita ti. 
To rēalita ti, kura para da, ka mē s 
labpra ta k izvē lamiēs nogalina t va -
ja ko, ta  viēta , lai ru pē tos par vin u. 
Ta da nēbija Kristus attiēksmē prēt 
mums. 

23.septembris   SVĒTDIENA    
17.  Svētdiena pēc Vasarsvētkiem 

Jē kaba 5:13-16 dod prētlī dzēk-
li na vēs kultu rai – sabiēdrī bu, kas 
ar ru pē m un lu gs ana m kalpo Dzī vī -
bas Kungam. 

30.septembris    SVĒTDIENA    
18.  Svētdiena pēc Vasarsvētkiem  
 S odiēnas lasī jumu viēnka rs a  
skaidrī ba dod iēspē ju uzturē t Diē-
va doto saviēnī bu starp vī riēti un 
siēviēti (1.Mozus 2:18-25, Marka 
10:2-16). Tās dod iespe ju nosodī t 



viēndzimuma laulī bas grē ku, kas ir 
prētē js s ai skaidrajai patiēsī bai, kas 
pausta Svē tajos Rakstos. Vē stulē 
Ebrējiēm dod iēspē ju piēcēlt katru 

grē ciniēku caur z ē lsirdī go un uzti-
camo augsto priēstēri – Jē zu Kristu 
(Ebrejiem 2:14-18). 

 

Priekules draudzes kalendārs 

2.septembris SVĒTDIENA    14. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem 
       11:00 DIEVKALPOJUMS 
       12:30 Padomes sēde 
4.septembris otrdienā   08:30 Rīta lūgšana (bāznī cā ) 

                          18:00 AA – grupa un līdzatkarīgie 
5.septembris tres dienā   12:00—13:00 Pusdienu zupa un sadraudzība 
       13:30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā 
       14:30 Bībeles stunda 
       16:00—17:30 Mācītāja pieņemšanas laiks  
6.septembris ceturtdienā  08:30 Rīta lūgšana (bāznī cā ) 
                                             7:30—19:00 Kora mēģinājums     
9.septembris  SVĒTDIENA    15.  Svētdiena pēc Vasarsvētkiem 
       11:00 DIEVKALPOJUMS      
11.septembris otrdienā   08:30 Rīta lūgšana (bāznī cā ) 

                          18:00 AA – grupa un līdzatkarīgie 
12.septembris tres dienā  12:00—13:00  Pusdienu zupa un sadraudzība 
       13:30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā 
13.septembris ceturtdienā  08:30 Rīta lūgšana (bāznī cā ) 
                                          17:30—19:00 Kora mēģinājums    
16.septembris SVĒTDIENA    16.  Svētdiena pēc Vasarsvētkiem  
       11:00 DIEVKALPOJUMS  
18.septembris otrdienā   08:30 Rīta lūgšana (bāznī cā ) 

                          18:00 AA – grupa un līdzatkarīgie 
19.septembris tres dienā  12:00—13:00 Pusdienu zupa un sadraudzība 
       13.30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā 
20.septembris ceturtdienā  08:30 Rīta lūgšana (bāznī cā ) 
                                  17:30—19:00 Kora mēģinājums  
23.septembris SVĒTDIENA    17.  Svētdiena pēc Vasarsvētkiem  
       11:00  DIEVKALPOJUMS 
25.septembris otrdienā   08:30 Rīta lūgšana (bāznī cā ) 
       18:00 AA – grupa un līdzatkarīgie 
26.septembris tres dienā  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  
27.septembris ceturtdienā  08:30 Bikts dievkalpojums (bāznī cā ) 
       17:00—19:00 Kora mēģinājums 
 



30.septembris SVĒTDIENA    18.  Svētdiena pēc Vasarsvētkiem  
       11:00 DIEVKALPOJUMS  
       12:30 Dziedināšana ar eļļas svaidīšanu 
 
 
 
 

Bunkas draudzes kalendārs 
 
 
2.septembris SVĒTDIENA    14. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem 
        
       14:00 DIEVKALPOJUMS 
 
 
23.septembris SVĒTDIENA    17.  Svētdiena pēc Vasarsvētkiem  
 
       14:00  DIEVKALPOJUMS 

Draudz u ma cī ta js Ojārs Freimanis m.t. 26476209 un t . 63429557  

Priēkulēs draudzēs priēks niēks Mārtiņš Cukurs   t . 63454852, 
m.t .26534381  

Bunkas draudzēs priēks niēcē Irute Ziņģe ,t .26128491  

Atbildī gais par izdēvumu Voldemārs Vilerts ,  t .63461647  

Iērosina jumus un atsauksmēs su tiēt: priēkulēs@lēlb.lv   

mailto:priekules@lelb.lv

