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NEREDZĒT, BET TICĒT
Viss aprīlis ir liturģiski balts
mēnēsis, jo riētumu kristiēsi sogad
visu aprīli gavilē par priēcīgo Kristus
augsamcēlsanos notikumu. Aprīla
1.datuma mēs svinam Otras Liēldiēnas, kad tiēk lasīts lasījums no Lukas
ēvangēlija par atgadījumu cēla uz
Emavu (Lk 24:13-35). Tur piēminēti
2 cilvēki, kuri bija liēciniēki, ka Jēzus
kaps bija tukss, un kuri taja pasa diēna dēvusiēs cēla no Jēruzalēmēs uz
Emavu, kas atradas apmēram 11 km
attaluma. Tad piē viniēm piēnak augsamcēltais Jēzus, kuru vini nēpazina,
uzdod dazadus jautajumus un pēc
tam izskaidro visus rakstus, kas par
Vinu rakstīti Vēcaja Dērība. Iērodotiēs Emava, siē divi uzaicina Jēzu iēturēt kopīgas vakarinas, un tikai tad,
kad Jēzus nēma maizi un patēicas, viņu acis atvērās un tiē Jēzu pazina.
Intērēsanti, ka nēskatotiēs uz vēlo
vakara stundu un samēra talo cēlu,
kas jaiēt kajam, vini cēlas un dodas
piē viēnpadsmit macēkliēm, lai pastastītu, ka sastapusi augsamcēlto
Kungu. Tas ir labs pamudinajums
mums visiēm, nēskatotiēs uz arējiēm
apstakliēm un skiētamiēm traucējumiēm, cēltiēs, iēt un sludinat augsamcēlto un dzīvo Kristu ikviēnam,

kas par Vinu vēl īsti nēko nav dzirdējis, ka arī tiēm, kuri ir saubas.
Otrs nozīmīgs notikums ir aprakstīts Baltas svētdiēnas Evangēlija
tēksta. Balta svētdiēna ir 7.aprīlī, tiēsi nēdēlu pēc Kristus augsamcēlsanas svētkiēm. Mēs lasam Jana ēvanģēlijā Jēzus vārdus, sācītus mācēklim
Tomam (Jn 20:27—29): „… neesi neticīgs, bet ticīgs!" Toms atbildēja
un sacīja Viņam: "Mans Kungs un
Mans Dievs!" Jēzus viņam saka:
"Tāpēc ka tu Mani redzēji, tu ticēji.
Svētīgi tie, kas neredz un tomēr
tic!” Jēzus sēit ir iēradiēs piē macēkliēm ņoslēģtās tēlpās 8 diēņās, kops
Vins pēc augsamcēlsanas bija piē
macēkliēm pirmo rēizi, lai sastaptu
tiēsi macēkli Tomu, kurs pirmaja rēizē kadu iēmēslu dēl nēbija klatēsosos un, tapēc, ka nēbija Jēzu sastapis,
īsti ņēbijā pārliēciņāts, kā Viņs pātiēsi ir augsamcēliēs un dzīvs. Toma sajutas ir līdzīgas ka daudziēm cilvēkiēm pasa savas ticības cēla sakuma.
Kad ar pratu ta ka saprotam, bēt vēl
nēēsam pa īsto piēdzīvojusi Jēzus
klatbutni un Vina piēskariēnu savai
sirdij. Jēzus sacītiē vardi Tomam:
svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic,
ir attiēcinati uz visiēm kristiēsiēm,

kuri par tadiēm ir kluvusi pēc Jēzus
atgriēsanas dēbēsīs. Jēb kops ta brīza
līdz Jēzus naks atkal, mēs Vinu satopam nētiēsi, jēb ticība, nē vairs miēsa.
Nēdēlu vēlak, 14.arīlī mēs svinam Laba Gana svētdiēnu, kad lasam
Jēzus sacītos vardus (Jn 10:14-15):
„ES ESMU labais gans; Es pazīstu
Savas avis, un Manas avis Mani pazīst. Itin kā Tēvs pazīst Mani, Es pazīstu Tēvu; un Es atdodu Savu dzīvību par Savām avīm.” Šī Bībēlēs viēta
mums atgadina par ciēsajam attiecībām, kuras katram kristiētim ir jauztur ar Kristu, jo labi pazīt var tikai tadu cilvēku, ar kuru ikdienā ēsi kopa,
un ar kuru daliēs visos noslēpumos,
bēdas un priēkos. Tiēsi tadas attiēcības Jēzus vēlas izvēidot ar mums,
Vins ta dēl pat ziēdo savu dzīvību.
21.aprīla Evanģēlija tēksta Jēzus
mums atgadina par to liēlo priēku, ko
piēdzīvosim, Vinam iērodotiēs atkal
saja pasaulē, lai visus ticīgos nēmtu
piē sēvis. Vins saka (Jn 16:22): „Es
LIELDIENU LAIKS līdz
Dēbēsbrauksanas diēnai (40 diēnas).
Apustuliēm Jēzus „pēc Savam ciēsanam ar daudz skaidram zīmēm bija
dzīvs paradījiēs un, cētrdēsmit diēnas vinu vidu rēdzēts, runajis par
Diēva valstību. Vins tiēm pavēlēja....gaidīt Tēva apsolījumu, ko jus, ta
Vins sacīja, no Manis ēsat dzirdējusi.
Jo Janis gan ir kristījis ar udēni, bēt
jus tiksit kristīti ar Svēto Garu...” (Ap.d. 1:3-5)

jūs atkal redzēšu; tad jūsu sirds
priecāsies, un neviens šo prieku
jums neatņems.” Jēzus mums atģadina, ka piēnaks rēiz diēna, kad mēs Viņu ātkāl rēdzēsim, līdzīģi kā Viņs ātnaca piē macēkla Toma. Tomēr sī Viņā āpsolītā ātņāksāņā bus ār citu ņozīmi, nē vairs lai stiprinatu musu ticību, bēt lai mēs piēdzīvotu ticības piēpildījumu—muzīgo dzīvi Kristu Jēzu.
Pēdējas aprīla svētdiēnas Evanģēlijā tēkstā Jēzus mums ātģādiņā
par Svēta Gara klatbutni musu dzīvē,
līdz tam brīdim, kad Vins naks atkal.
(Jn 5:13) „Kad nāks Viņš, Patiesības
Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā;
jo Viņš nerunās no Sevis paša, bet
runās to, ko dzirdēs, un darīs jums
zināmas nākamās lietas.” Svētais
Gars, kas majo musos Kristus un Tēva
sutīts, nē tikai ir mums par Aizstavi,
bēt palīdz mums izprast visu Diēva
patiēsību par Vina valstību, kura iēiēsim Jēzum nakot atkal. Lai Diēvs mus
svētī saja gavilu pilnaja laika! Amēn
Macītajs Ojars Frēimanis

PRIEKULES BAZNĪCAS JUBILEJA
2013.ģada 9. junija musu draudzē svinēs diēvnama iēsvētīsanas
330.ģadadiēnu un atjaunota diēvnama iēsvētīsanas 15.gadadiēnu. Svinīgs svētku diēvkalpojums notiks
svētdiēn 9. jūnijā plkst. 15:00. Pēc
diēvkalpojuma parēdzēts sadraudzības miēlasts draudzēs nama. Svētku
pasakuma organizēsanai ir nēpiēciēsami Jusu ziēdojumi. Varat savu ziēdojumu iēskaitīt draudzēs konta, ar
noradi: diēvnama jubilējai.

Priekules draudzes kalendārs
1. aprīlis PIRMDIENA

OTRĀS LIELDIENAS
10:00—Svētdienas skola
11:00—DIEVKALPOJUMS

2. aprīlis otrdiēna

08:30—Rīta lūgšana (baznīca)
18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie
12:00—13:00 Pusdienu zupa un sadraudzība
16:00—Mācītāja pieņemšanas laiks
18:00—Iesvētes mācība
08:30—Bikts dievkalpojums (baznīca)
17:30—19:00 Kora mēģinājums

3. aprīlis trēsdiēna
4. aprīlis cēturtdiēna
7. aprīlis SVĒTDIENA

9. aprīlis otrdiēna
10. aprīlis trēsdiēna

11. aprīlis cēturtdiēna
14. aprīlis SVĒTDIENA

16. aprīlis otrdiēna
17. aprīlis trēsdiēna

18. aprīlis cēturtdiēna

BALTĀ svētdiena
10:00—Svētdienas skola
11:00—DIEVKALPOJUMS
12:30—Padomes sēde
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
18:00—Iesvētes mācība
08:30—Rīta lūgšana (baznīca)
17:30—19:00 Kora mēģinājums
MISERICORDIA DOMINI (Kunģa zēlastība)
10:00—Svētdienas skola
11:00—DIEVKALPOJUMS
12:30—bērna kristības
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
18:00—Iesvētes mācība
08:30—Rīta lūgšana (baznīca)
17:00—19:00 Kora mēģinājums

21. aprīlis SVĒTDIENA

JUBILATE (ģavilējiēt)
10:00—Svētdienas skola
11:00—DIEVKALPOJUMS
12:30—Dziedināšanas dievkalpojums

23. aprīlis otrdiēna

08:30—Rīta lūgšana (baznīca)
18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie

24. aprīlis trēsdiēna

25. aprīlis cēturtdiēna
28. aprīlis svētdiena
30. aprīlis otrdiēna

12:00—13:00 Pusdienu zupa un sadraudzība
13:30—Dievkalpojums slimnīcas kapelā
14:30—Bībeles stunda
16:00—Mācītāja pieņemšanas laiks
18:00—Iesvētes mācība
08:30—Rīta lūgšana (baznīca)
17:30—19:00 Kora mēģinājums
CANTATE (dziēdiēt)
10:00—Svētdienas skola
11:00—DIEVKALPOJUMS
08:30—Rīta lūgšana (baznīca)
18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie

Bunkas draudzes kalendārs
14. aprīlis SVĒTDIENA

MISERICORDIA DOMINI (Kunģa zēlastība)
14:00—DIEVKALPOJUMS

28. aprīlis SVĒTDIENA

CANTATE (dziēdiēt)
14:00—DIEVKALPOJUMS

Priecājies, jaunekli, savā jaunībā, un lai tava sirds labi jūtas savās jaunības dienās; staigā tos ceļus, ko tava sirds kāro, un ej
pakaļ tam, kas patīk tavām acīm; zini tomēr, ka Dievs par visu
to prasīs no tevis nolēsumu! (sauks pie tiesas)
Spam 11:9

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

