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VAI JAUNAIS GADS IR “JAUNS”?
Virsraksta uzdotais jautajums
varētu liktiēs banals un nēpiēmērots, jo, ja jau rakstam janvara datuma citu gada skaitli, tad tam notēikti jabut jaunam. Tomēr aicinu
sim jautajumam piēiēt no citas pusēs, proti, vai jaunais Kunga Žēlastības gads bus jauns arī katram no
mums? Jauns taja izpratnē, vai busim kaut ko butiski mainījusi sava
ticības dzīvē. Atstajusi vēcos grēkus, attēikusiēs no tiēm iēradumiēm, kas kaitē musu miēsai un garam un ta viēta vairak piēvērsusiēs
lugsanu dzīvēi un Diēva varda lasīsanai ikdiēna.
Uzdosim katrs sēv sadus jautajumus: Vai ēs Diēvu ludzu rēgulari?
(arpus dievkalpojumiem savas majas kopa ar saviēm gimēnēs locēkļiem) Vai man majas ir Bībeļe? Ja ir,
vai ēs Bībēli rēgulari lasu? Vai ēs rēgulari dodu Diēvam piēnakoso dalu
caur savu draudzi? Vai ēs iksvētdiēn piēdalos diēvkalpojuma? Vai
ēs ar dēgsmi piēliētoju kalposana
sava draudzē tas īpasas davanas,
kadas man Diēvs ir piēskīris?
Apustulis Pavils raksta: „2Kor 4:16

Tāpēc mēs nepiekūstam, bet, lai
gan mūsu ārīgais cilvēks sadilst,
mūsu iekšējais dienu no dienas
atjaunojas.” Un: „Tit 3:5 Viņš mūs izglāba, nevis taisnības darbu dēļ,
ko mēs būtu darījuši, bet pēc Savas žēlsirdības, ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos Svētajā Garā.”
Tas ir atgadinajums mums visiēm, ka gadiēm ējot un mainotiēs,
mēs nēizbēgami novēcojam un musu kērmēnis, jēb arējais cilvēks sadilst, biēzi slimību un nēspēka parnemts. Tomer mums ir jadoma par
savu iēksējo cilvēku, par musu butību, ko Diēva vards sauc par cilvēka
garu. Un tas, lai cik tas nēliktos dīvaini—atjaunojas, jēb mainas uz
augsu. Tas nēnotiēk ar visiēm cilvēkiēm, bēt tikai ticīgajiēm, tiēm, kas
tic Jēzum Kristum. Jo sī atjaunosanas notiēk Svētaja Gara, kas ir klatēsoss viēnīgi kristiēsiēm.
Cits jautajums ir, vai mēs atļaujam Svetajam Garam mus atjaunot
un mainīt. Jo sis procēss nēvar notikt bēz musu aktīvas līdzdalības.
Tas ir līdzīgi situacijai, kad ēsam

slimi, bēt nēlaujam arstam sēvi izmēklēt. Arsts cilvēkam nēpalīdzēs,
ja vins to nēpiēlaus.
Svētais Gars mus nēapjaunos
un nēmainīs, ja to nēlausim Vinam
darīt. Tadēl lugsim visuvarēno Diēvu, lai Vins Jēzus Kristus varda
mums palīdzētu saskatīt dzīvē tas
liētas, ka ir jaatjauno un jamaina.
Un lai mēs klutu vēl dēdzīgaki Kris-

tus sēkotaji, kas ikdiēna kopa ar savu gimēni ludz Diēvu un studē Bībēli, kas dod Diēvam piēdēroso ar
līksmu sirdi, un kas draudzē kalpo
nēsavtīgi un ar patiēsu priēku.
Ja dzīvosim ta, tad jaunais gads
bus jauns arī mums. Amēn
Macītajs Ojars Frēimanis

LIEPĀJAS BĪSKAPA PĀVILA BRŪVERA VĒSTĪJUMS ZIEMSVĒTKOS!
„Tauta, kas staiga tumsība, ieraudzīs
spozu gaismu. Par tiēm, kas dzīvo navēs
enas zeme, atmirdzes gaisma.” (Jes. 9:1)
Mīliē brali un masas!
Žiēmsvētki ir viēni no visskaistakajiēm, visgaisakajiēm svētkiēm. Drosi
viēn tas ir tapēc, ka laika, kad visapkart
ir tik tumss un auksts musu dzīvē iēnak
spoza gaisma. Žiēmsvētkos gandrīz vai
taustami varam piēdzīvot praviēsa Jēsajas vardu piēpildīsanos par gaismu, kas
atmirdz navēs ēnas zēmē. Ar Žiēmsvētkiēm visa musu apkartnē, musu majas
un musu draudzēs iēnak īpasas labēstības un mīlēstības gaisotnē, ko laudis
mēdz dēvēt par Žiēmsvētku brīnumu.
Un patiēsi, tas nav iēdomas vai kada passugēstija. Žiēmsvētkos vai katrs
cilvēks vairak vai mazak piēdzīvo so brīnumu, un tas ir tapēc, ka Žiēmsvētki ir
īpasi svetki – saja diena mes svinam musu Pēstītaja Jēzus Kristus dzimsanas diēnu, Vina naksanu piē mums no dēbēsu
augstumiēm, lai mus glabtu no pazusanas un davatu mums muzīgas dzīvības
cērību. Vina dzimsanas diēna dēbēsis
tika atvērtas un ēngēlu gavilēs ka rasa
nolija par Bētlēmēs laukiēm: „Gods Diēvam augstība, miērs virs zēmēs un cilvē-

kiēm labs prats.”
Un ta tas ir joprojam – Jēzus dzimsanas diēna dēbēsis aizviēn no jauna
tiēk atvērtas, un par visiēm cilvēkiēm
sada vai tada vēida nak priēka pilna
Žiēmsvētku vēsts. Ta nolīst ka dēbēsu
rasa, klusu skarot katra cilvēka sirdi, piē
tas piēklauvējot un atgadinot Diēva liēlo
mīlēstību prēt visiēm cilvēkiēm.
Par sīs vēsts nēsējiēm Diēvs liēto
arī mus! Lai Diēvs palīdz mums gan sajos Žiēmsvētkos, gan katru diēnu but
par uzticamiēm un ēfēktīviēm Vina mīlēstības vēsts nēsējiēm, lai katrs, kas
staiga tumsība, iēraudzītu gaismu, kas
nakusi no dēbēsīm. Lai laudis so Žiēmsvētku gaismu piēdzīvotu nē tikai ka
svētu nojausmu, kas piēskaras un aiziēt,
bēt gan ka paliēkosu drosu apzinu, ka
Žiēmsvētkos dzimusais Pēstītajs glabj
katru cilvēku, katru grēciniēku, skīstī to
no visas nētaisnības un dava muzīgas
dzīvības cērību.
No sirds vēlu jums visiēm Kristus
gaismas apstarotus, svētīgus Žiēmassvētkus!
+Pavils Bruvers
Liēpajas bīskaps

Priekules draudzes kalendārs
3. janvaris ceturtdiena
6. janvāris SVĒTDIENA
8. janvaris otrdiena
9. janvaris tresdiena
10. janvaris ceturtdiena
13. janvāris SVĒTDIENA

15. janvaris otrdiena
16. janvaris tresdiena

17. janvaris ceturtdiena
20. janvāris SVĒTDIENA
22. janvaris otrdiena
23. janvaris tresdiena

24. janvaris ceturtdiena
27. janvāris SVĒTDIENA
29. janvaris otrdiena
30. janvaris tresdiena

08:30 Rīta lūgšana (baznīca)
17:30—19:00 Kora mēģinājums
ZVAIGZNES DIENA—MŪSU KUNGA EPIFĀNIJA
10:00—Svētdienas skola
11:00—DIEVKALPOJUMS
08:30 Rīta lūgšana (baznīca)
18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie
12:00—13:00 Pusdienu zupa un sadraudzība
13:30—Dievkalpojums slimnīcas kapelā
08:30 Rīta lūgšana (baznīca)
17:30—19:00 Kora mēģinājums
1.SVĒTDIENA EPIFĀNIJAS LAIKĀ—
MŪSU KUNGA KRISTĪBA
10:00—Svētdienas skola
11:00—DIEVKALPOJUMS
12:30—Padomes sēde. Draudzes budžets 2013.
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—DIEVKALPOJUMS (baznīca)
08:30—Bikts dievkalpojums (baznīca)
17:30—19:00 Kora mēģinājums
2.SVĒTDIENA EPIFĀNIJAS LAIKĀ
10:00—Svētdienas skola
11:00—DIEVKALPOJUMS
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
08:30—Rīta lūgšana (baznīca)
17:00—19:00 Kora mēģinājums
3.SVĒTDIENA EPIFĀNIJAS LAIKĀ
10:00—Svētdienas skola
11:00 DIEVKALPOJUMS
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

31. janvaris ceturtdiena

08:30—Rīta lūgšana (baznīca)
17:00—19:00 Kora mēģinājums

Bunkas draudzes kalendārs
6. janvāris SVĒTDIENA

ZVAIGZNES DIENA—MŪSU KUNGA EPIFĀNIJA
14:00—DIEVKALPOJUMS

27. janvāris SVĒTDIENA

3.SVĒTDIENA EPIFĀNIJAS LAIKĀ
14:00 DIEVKALPOJUMS

Sauss kumoss pieticīgā mierā ir labāks nekā pilns nams ar gaļu,
bet kopā ar rāšanos un nesaskaņām.
Spam 17:1

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

