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VAI JAUNAIS GADS IR “JAUNS”? 

Virsraksta  uzdotais jauta jums 
varē tu liktiēs bana ls un nēpiēmē -
rots, jo, ja jau raksta m janva ra da-
tuma  citu gada skaitli, tad tam no-
tēikti ja bu t jaunam. Tomē r aicinu 
s im jauta jumam piēiēt no citas pus-
ēs, proti, vai jaunais Kunga Ž ē lastī -
bas gads bu s jauns arī  katram no 
mums? Jauns taja  izpratnē , vai bu -
sim kaut ko bu tiski mainī jus i sava  
ticī bas dzī vē . Atsta jus i vēcos grē -
kus, attēikus iēs no tiēm iēradu-
miēm, kas kaitē  mu su miēsai un ga-
ram un ta  viēta  vaira k piēvē rsus iēs 
lu gs anu dzī vēi un Diēva va rda lasī -
s anai ikdiēna . 

Uzdosim katrs sēv s a dus jauta -
jumus: Vai ēs Diēvu lu dzu rēgula ri? 
(a rpus dievkalpojumiem sava s ma -
ja s kopa  ar saviēm g imēnēs locēk-
ļ iem) Vai man ma ja s ir Bī beļe? Ja ir, 
vai ēs Bī bēli rēgula ri lasu? Vai ēs rē-
gula ri dodu Diēvam piēna kos o dal u 
caur savu draudzi? Vai ēs iksvē t-
diēn piēdalos diēvkalpojuma ? Vai 
ēs ar dēgsmi piēliētoju kalpos ana  
sava  draudzē  ta s ī pas a s da vanas, 
ka das man Diēvs ir piēs k ī ris?  

Apustulis Pa vils 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 iz-
glāba, nevis taisnības darbu dēļ, 
ko mēs būtu darījuši, bet pēc Sa-
vas žēlsirdības, ar mazgāšanu at-
dzimšanai un atjaunošanos Svē-
tajā Garā.” 

Tas ir atga dina jums mums vis-
iēm, ka gadiēm ējot un mainotiēs, 
mē s nēizbē gami novēcojam un mu -
su k ērmēnis, jēb a rē jais cilvē ks sa-
dilst, biēz i slimī bu un nēspē ka pa r-
n emts. Tome r mums ir ja doma  par 
savu iēks ē jo cilvē ku, par mu su bu tī -
bu, ko Diēva va rds sauc par cilvē ka 
garu. Un tas, lai cik tas nēliktos dī -
vaini—atjaunojas, jēb maina s uz 
augs u. Tas nēnotiēk ar visiēm cilvē -
kiēm, bēt tikai ticī gajiēm, tiēm, kas 
tic Jē zum Kristum. Jo s ī  atjaunos a-
na s notiēk Svē taja  Gara , kas ir kla t-
ēsos s viēnī gi kristiēs iēm. 

Cits jauta jums ir, vai mē s atļau-
jam Sve tajam Garam mu s atjaunot 
un mainī t. Jo s is procēss nēvar no-
tikt bēz mu su aktī vas lī dzdalī bas. 
Tas ir lī dzī gi situa cijai, kad ēsam 



slimi, bēt nēl aujam a rstam sēvi iz-
mēklē t. A rsts cilvē kam nēpalī dzē s, 
ja vin s  to nēpiēl aus.  

Svē tais Gars mu s nēapjaunos 
un nēmainī s, ja to nēl ausim Vin am 
darī t. Ta dē l  lu gsim visuvarēno Diē-
vu, lai Vin s  Jē zus Kristus va rda  
mums palī dzē tu saskatī t dzī vē  ta s 
liētas, ka ir ja atjauno un ja maina. 
Un lai mē s kl u tu vē l dēdzī ga ki Kris-

tus sēkota ji, kas ikdiēna  kopa  ar sa-
vu g imēni lu dz Diēvu un studē  Bī -
bēli, kas dod Diēvam piēdēros o ar 
lī ksmu sirdi, un kas draudzē  kalpo 
nēsavtī gi un ar patiēsu priēku.  

Ja dzī vosim ta , tad jaunais gads 
bu s jauns arī  mums. A mēn 

 
 

Ma cī ta js Oja rs Frēimanis    

„Tauta, kas staiga  tumsī ba , ieraudzī s 
spoz u gaismu. Pa r tiēm, kas dzī vo na vēs 
e nas zeme , atmirdze s gaisma.” (Jes. 9:1) 

 
Mī l iē bra l i un ma sas!  
 Žiēmsvē tki ir viēni no visskaista ka-
jiēm, visgais a kajiēm svē tkiēm. Dros i 
viēn tas ir ta pē c, ka laika , kad visapka rt 
ir tik tums s un auksts mu su dzī vē  iēna k 
spoz a gaisma. Žiēmsvē tkos gandrī z vai 
tausta mi varam piēdzī vot praviēs a Jēsa-
jas va rdu piēpildī s anos par gaismu, kas 
atmirdz na vēs ē nas zēmē . Ar Žiēmsvē t-
kiēm visa  mu su apka rtnē , mu su ma ja s  
un mu su draudzē s iēna k ī pas as labēstī -
bas un mī lēstī bas gaisotnē, ko l audis 
mē dz dē vē t par  Žiēmsvē tku brī numu.   
 Un patiēsi, ta s nav iēdomas vai ka -
da pas sug ēstija. Žiēmsvē tkos vai katrs 
cilvē ks vaira k vai maza k piēdzī vo s o brī -
numu, un tas ir ta pē c, ka Žiēmsvē tki ir 
ī pas i sve tki – s aja  diena  me s svinam mu -
su Pēstī ta ja Jē zus Kristus dzims anas diē-
nu, Vin a na ks anu piē mums no dēbēsu 
augstumiēm, lai mu s gla btu no pazus a-
nas un da va tu mums mu z ī ga s dzī vī bas 
cērī bu. Vin a dzims anas diēna  dēbēsis 
tika atvē rtas un ēn g ēl u gavilēs ka  rasa 
nolija pa r Bētlē mēs laukiēm: „Gods Diē-
vam augstī ba , miērs virs zēmēs un cilvē -

kiēm labs pra ts.”  
 Un ta  tas ir joproja m – Jē zus dzim-
s anas diēna  dēbēsis aizviēn no jauna 
tiēk atvē rtas, un pa r visiēm cilvē kiēm 
s a da  vai ta da  vēida  na k priēka pilna  
Žiēmsvē tku vē sts. Ta  nolī st ka  dēbēsu 
rasa, klusu skarot katra cilvē ka sirdi,  piē 
ta s piēklauvē jot un atga dinot Diēva liēlo 
mī lēstī bu prēt visiēm cilvē kiēm.  
 
  Par s ī s vē sts nēsē jiēm Diēvs liēto 
arī  mu s! Lai Diēvs palī dz mums gan s a-
jos Žiēmsvē tkos, gan katru diēnu bu t 
par uzticamiēm un ēfēktī viēm Vin a mī -
lēstī bas vē sts nēsē jiēm, lai katrs, kas 
staiga  tumsī ba , iēraudzī tu gaismu, kas 
na kusi no dēbēsī m. Lai l audis s o Žiēm-
svē tku gaismu piēdzī votu nē tikai ka  
svē tu nojausmu, kas piēskaras un aiziēt, 
bēt gan ka  paliēkos u dros u apzin u, ka 
Žiēmsvē tkos dzimus ais Pēstī ta js gla bj 
katru cilvē ku, katru grē ciniēku, s k ī stī  to 
no visas nētaisnī bas un da va  mu z ī ga s 
dzī vī bas cērī bu.  
 No sirds vē lu jums visiēm Kristus 
gaismas apstarotus, svē tī gus Žiēmas-
svē tkus!  

 
+Pa vils Bru vers 
Liēpa jas bī skaps  

LIEPĀJAS BĪSKAPA PĀVILA BRŪVERA VĒSTĪJUMS ZIEMSVĒTKOS!  



Priekules draudzes kalendārs 

3. janva ris ceturtdiena   08:30 Rīta lūgšana (baznī ca ) 
                                          17:30—19:00 Kora mēģinājums   
6. janvāris  SVĒTDIENA     ZVAIGZNES DIENA—MŪSU KUNGA EPIFĀNIJA 
       10:00—Svētdienas skola 
       11:00—DIEVKALPOJUMS 
8. janva ris otrdiena   08:30 Rīta lūgšana (baznī ca ) 

                          18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie 
9. janva ris tres diena   12:00—13:00  Pusdienu zupa un sadraudzība 
       13:30—Dievkalpojums slimnīcas kapelā 
10. janva ris ceturtdiena   08:30 Rīta lūgšana (baznī ca ) 
                                          17:30—19:00 Kora mēģinājums    
13. janvāris SVĒTDIENA     1.SVĒTDIENA EPIFĀNIJAS LAIKĀ— 
       MŪSU KUNGA KRISTĪBA 
       10:00—Svētdienas skola 
       11:00—DIEVKALPOJUMS 
       12:30—Padomes sēde. Draudzes budžets 2013. 
15. janva ris  otrdiena   08:30 Rīta lūgšana (baznī ca ) 

                          18:00 AA – grupa un līdzatkarīgie 
16. janva ris  tres diena   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 (baznī ca ) 
17. janva ris  ceturtdiena  08:30—Bikts dievkalpojums (baznī ca ) 
                                  17:30—19:00 Kora mēģinājums  
20. janvāris SVĒTDIENA     2.SVĒTDIENA EPIFĀNIJAS LAIKĀ 
       10:00—Svētdienas skola 
       11:00—DIEVKALPOJUMS       
22. janva ris otrdiena   08:30—Rīta lūgšana (baznī ca ) 
       18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie 
23. janva ris  tres diena   12:00—13:00  Pusdienu zupa un sadraudzība 
       13:30—Dievkalpojums slimnīcas kapelā 
       14:30—Bībeles stunda 
       16:00—Mācītāja pieņemšanas laiks  
24. janva ris  ceturtdiena  08:30—Rīta lūgšana (baznī ca ) 
       17:00—19:00 Kora mēģinājums 
27. janvāris SVĒTDIENA     3.SVĒTDIENA EPIFĀNIJAS LAIKĀ 
       10:00—Svētdienas skola 
       11:00 DIEVKALPOJUMS       
29. janva ris otrdiena   08:30—Rīta lūgšana (baznī ca ) 
       18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie 
30. janva ris  tres diena   12:00—13:00  Pusdienu zupa un sadraudzība 
       13:30—Dievkalpojums slimnīcas kapelā 
       14:30—Bībeles stunda 
       16:00—Mācītāja pieņemšanas laiks  
 



31. janva ris  ceturtdiena  08:30—Rīta lūgšana (baznī ca ) 
       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   

mailto:priekules@lelb.lv

