
 

 

 

 

 

 

1. aprī lis – 30. aprī lis 2013. Nr 4 (112) 

 

NEREDZĒT, BET TICĒT 

Viss aprī lis ir liturģiski balts 
mē nēsis, jo riētumu kristiēs i s ogad 
visu aprī li gavilē  par priēcī go Kristus 
augs a mcēls anos notikumu. Aprī l a 
1.datuma  mē s svinam Otra s Liēldiē-
nas, kad tiēk lasī ts lasī jums no Lu kas 
ēvan g ē lija par atgadī jumu cēl a  uz 
Emavu (Lk 24:13-35). Tur piēminē ti 
2 cilvē ki, kuri bija liēciniēki, ka Jē zus 
kaps bija tuks s, un kuri taja  pas a  diē-
na  dēvus iēs cēl a  no Jēruza lēmēs uz 
Emavu, kas atrada s apmē ram 11 km 
atta luma . Tad piē vin iēm piēna k aug-
s a mcēltais Jē zus, kuru vin i nēpazina, 
uzdod daz a dus jauta jumus un pē c 
tam izskaidro visus rakstus, kas par 
Vin u rakstī ti Vēcaja  Dērī ba . Iērodo-
tiēs Emava , s iē divi uzaicina Jē zu iē-
turē t kopī gas vakarin as, un tikai tad, 
kad Jē zus n ē ma maizi un patēica s, vi-
ņ u acis atvērās un tiē Jē zu pazina. 
Intērēsanti, ka nēskatotiēs uz vē lo 
vakara stundu un samē ra  ta lo cēl u, 
kas ja iēt ka ja m, vin i cēl as un dodas 
piē viēnpadsmit ma cēkl iēm, lai pa-
sta stī tu, ka sastapus i augs a mcēlto 
Kungu. Tas ir labs pamudina jums 
mums visiēm, nēskatotiēs uz a rē jiēm 
apsta kl iēm un s k iētamiēm traucē ju-
miēm, cēltiēs, iēt un sludina t aug-
s a mcēlto un dzī vo Kristu ikviēnam, 

kas par Vin u vē l ī sti nēko nav dzirdē -
jis, ka  arī  tiēm, kuri ir s auba s. 

Otrs nozī mī gs notikums ir ap-
rakstī ts Balta s svē tdiēnas Evan g ē lija 
tēksta . Balta  svē tdiēna ir 7.aprī lī , tiē-
s i nēdē l u pē c Kristus augs a mcēls a-
na s svē tkiēm. Mē s lasa m Ja n a ēvan -
ģ ē lijā  Jē zus vā rdus, sācī tus mā cēklim 
Tomam (Jn  20:27—29): „… neesi ne-
ticīgs, 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!” Jē zus s ēit ir iēradiēs piē ma cēk-
l iēm ņoslē ģtā s tēlpā s 8 diēņās, kops  
Vin s  pē c augs a mcēls ana s bija piē 
ma cēkl iēm pirmo rēizi, lai sastaptu 
tiēs i ma cēkli Tomu, kurs  pirmaja  rēi-
zē  ka du iēmēslu dē l  nēbija kla tēso-
s os un, ta pē c, ka nēbija Jē zu sastapis, 
ī sti ņēbijā pā rliēciņā ts, kā Viņ s  pātiē-
si ir augs a mcē liēs un dzī vs. Toma sa-
ju tas ir lī dzī gas ka  daudziēm cilvē -
kiēm pas a  savas ticī bas cēl a sa kuma . 
Kad ar pra tu ta  ka  saprotam, bēt vē l 
nēēsam pa īsto piēdzī vojus i Jē zus 
kla tbu tni un Vin a piēska riēnu savai 
sirdij. Jē zus sacī tiē va rdi Tomam: 
svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic, 
ir attiēcina ti uz visiēm kristiēs iēm, 



kuri par ta diēm ir kl uvus i pē c Jē zus 
atgriēs ana s dēbēsī s. Jēb kops  ta  brī z a 
lī dz Jē zus na ks atkal, mē s Vin u sato-
pam nētiēs i, jēb ticī ba , nē vairs miē-
sa .  

Nēdē l u vē la k, 14.arī lī  mē s svi-
nam Laba  Gana svē tdiēnu, kad lasa m 
Jē zus sacī tos va rdus (Jn  10:14-15): 
„ES ESMU labais gans; Es pazīstu 
Savas avis, un Manas avis Mani pa-
zīst. Itin kā Tēvs pazīst Mani, Es pa-
zīstu Tēvu; un Es atdodu Savu dzīvī-
bu par Savām avīm.” Š ī  Bī bēlēs viēta 
mums atga dina par ciēs aja m attiecī-
bām, kuras katram kristiētim ir ja uz-
tur ar Kristu, jo labi pazī t var tikai ta -
du cilvē ku, ar kuru ikdienā ēsi kopa , 
un ar kuru daliēs visos noslē pumos, 
bē da s un priēkos. Tiēs i ta das attiēcī -
bas Jē zus vē las izvēidot ar mums, 
Vin s  ta  dē l  pat ziēdo savu dzī vī bu.  

21.aprī l a Evan ģ ē lija tēksta  Jē zus 
mums atga dina par to liēlo priēku, ko 
piēdzī vosim, Vin am iērodotiēs atkal 
s aja  pasaulē , lai visus ticī gos n ēmtu 
piē sēvis. Vin s  saka (Jn  16:22): „Es 

jūs atkal redzēšu; tad jūsu sirds 
priecāsies, un neviens šo prieku 
jums neatņems.” Jē zus mums atģa di-
na, ka piēna ks rēiz diēna, kad mē s Vi-
ņ u ātkāl rēdzē sim, lī dzī ģi kā  Viņ s  āt-
na ca piē ma cēkl a Toma. Tomē r s ī  Vi-
ņ ā āpsolī tā  ātņā ks āņā bu s ār citu ņo-
zī mi, nē vairs lai stiprina tu mu su ticī -
bu, bēt lai mē s piēdzī votu ticī bas piē-
pildī jumu—mu z ī go dzī vi Kristu  Jē zu .  

Pē dē ja s aprī l a svē tdiēnas Evan -
ģ ē lijā tēkstā  Jē zus mums ātģā diņā 
par Svē ta  Gara kla tbu tni mu su dzī vē , 
lī dz tam brī dim, kad Vin s  na ks 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.” Svē tais 
Gars, kas ma jo mu sos Kristus un Tē va 
su tī ts, nē tikai ir mums par Aizsta vi, 
bēt palī dz mums izprast visu Diēva 
patiēsī bu par Vin a valstī bu, kura  iēiē-
sim Jē zum na kot atkal. Lai Diēvs mu s 
svē tī  s aja  gavil u pilnaja  laika ! A mēn      

Ma cī ta js Oja rs Frēimanis    

LIELDIENU LAIKS lī dz  

Dēbēsbrauks anas diēnai (40 diēnas). 

  

Apustul iēm Jē zus „pē c Sava m ciēs a-
na m ar daudz skaidra m zī mē m bija 
dzī vs para dī jiēs un, c ētrdēsmit diē-
nas vin u vidu  rēdzē ts, runa jis par 
Diēva valstī bu. Vin s  tiēm pavē lē -
ja....gaidī t Tē va apsolī jumu, ko ju s, ta  
Vin s  sacī ja, no Manis ēsat dzirdē jus i. 
Jo Ja nis gan ir kristī jis ar u dēni, bēt 
ju s tiksit kristī ti ar Svē to Ga-
ru...” (Ap.d. 1:3-5)  

PRIEKULES BAZNĪCAS JUBILEJA 
 
 2013.ģada 9. ju nija  mu su drau-
dzē svinē s diēvnama iēsvē tī s anas 
330.ģadadiēnu un atjaunota  diēvna-
ma iēsvē tī s anas 15.gadadiēnu. Svi-
nī gs svē tku diēvkalpojums notiks 
svē tdiēn 9. jūnijā plkst. 15:00. Pē c 
diēvkalpojuma parēdzē ts sadraudzī -
bas miēlasts draudzēs nama . Svē tku 
pasa kuma organizē s anai ir nēpiēciē-
s ami Ju su ziēdojumi. Varat savu ziē-
dojumu iēskaitī t draudzēs konta , ar 
nora di: diēvnama jubilējai. 



Priekules draudzes kalendārs 

1. aprīlis  PIRMDIENA     OTRĀS LIELDIENAS  
       10:00—Svētdienas skola 
       11:00—DIEVKALPOJUMS       
 

2. aprī lis otrdiēna    08:30—Rīta lūgšana (baznī ca ) 
                          18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie 

3. aprī lis trēs diēna    12:00—13:00  Pusdienu zupa un sadraudzība 
       16:00—Mācītāja pieņemšanas laiks 
       18:00—Iesvētes mācība 
4. aprī lis cēturtdiēna   08:30—Bikts dievkalpojums (baznī ca ) 
                                          17:30—19:00 Kora mēģinājums  
   

7. aprīlis SVĒTDIENA     BALTĀ svētdiena  
       10:00—Svētdienas skola 
       11:00—DIEVKALPOJUMS 
       12:30—Padomes sēde      
9. aprī lis  otrdiēna    08:30—Rīta lūgšana (baznī ca ) 

                          18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie 
10. aprī lis  trēs diēna   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 
11. aprī lis  cēturtdiēna   08:30—Rīta lūgšana (baznī ca ) 
                                  17:30—19:00 Kora mēģinājums  
 

14. aprīlis SVĒTDIENA     MISERICORDIA DOMINI (Kunģa z ē lastī ba)  
       10:00—Svētdienas skola 
       11:00—DIEVKALPOJUMS  
       12:30—bērna kristības 
16. aprī lis otrdiēna   08:30—Rīta lūgšana (baznī ca ) 
       18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie 
17. aprī lis  trēs diēna   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 
18. aprī lis  cēturtdiēna   08:30—Rīta lūgšana (baznī ca ) 
       17:00—19:00 Kora mēģinājums 
 

21. aprīlis SVĒTDIENA     JUBILATE (ģavilē jiēt) 
       10:00—Svētdienas skola 
       11:00—DIEVKALPOJUMS 
       12:30—Dziedināšanas dievkalpojums   
    
23. aprī lis otrdiēna   08:30—Rīta lūgšana (baznī ca ) 
       18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie 



24. aprī lis  trēs diēna   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 
25. aprī lis cēturtdiēna   08:30—Rīta lūgšana (baznī ca ) 
                                  17:30—19:00 Kora mēģinājums  
 
28. aprīlis svētdiena   CANTATE (dziēdiēt) 
       10:00—Svētdienas skola 
       11:00—DIEVKALPOJUMS 
30. aprī lis otrdiēna   08:30—Rīta lūgšana (baznī ca ) 

                          18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie 

   
 
 

Bunkas draudzes kalendārs 
 
14. aprīlis  SVĒTDIENA     MISERICORDIA DOMINI (Kunģa z ē lastī ba) 
       14:00—DIEVKALPOJUMS 

 

28. aprīlis SVĒTDIENA     CANTATE (dziēdiēt) 
       14:00—DIEVKALPOJUMS 

 

 

Priecājies, jaunekli, savā jaunībā, un lai tava sirds labi jūtas sa-
vās 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   

mailto:priekules@lelb.lv

