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SVĒTĀ GARA SVĒTKOS
Vasarsvētku notikums Kristīgaja Baznīca, tas dzimsanas diēna, ko sogad svinam 19.maija, mums atgadina vairakas ļoti svarīgas ļiētas, kas nēpiēciēsanas katram kristiētim sava dzīvēs un ticības cēļa.
Mēs sorēiz apļukosim trīs no tam, proti:
KOPĪBU, SPĒKU un LIECĪBU. Apustuļu darbu gramata mēs ļasam (1:4-8): „tos
(mācekļus) sapulcinājis, Viņš tiem pavēlēja
neaiziet …, bet gaidīt Tēva apsolījumu,
ko… esat dzirdējuši. … Jūs dabūsit spēku,
kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un
būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā
visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam
pasaules galam.”
Kristus savus macēkļus ir sapuļcinajis kopa Jēruzaļēmē. Vins, ka to novērojam
ēvangēļijos, biēzi puļcina macēkļus viēnkopus. Tomēr saja viēta ļiētotais griēku
darbības vards sēvī iētvēr jēdziēnu: „ēst
sāli kopā”. Jēzus nēvēļas, ļai macēkļi tikai
ta viēnkarsi atrastos kopa, ka ciļvēki sapuļcējas tēatrī, ļiēļvēikaļa, autoosta, vai
kur citur sabiēdriskaja viēta. Piēminētajas
viētas ciļvēki ir sapuļcējusiēs viēnkopus,
visiēm pat mērkis ļiēļos viļciēnos ir viēns
un tas pats, bēt tomēr vini tur katrs ir atsēviski. Jēzus savus macēkļus un savu
draudzi aicina but kopa, ļai mēs kopīgi estu sāli, tas ir, ļai mēs būtu viēnoti visos pārbaudījumos, izaicinajumos un grutības,
un, ka mēs nē tikai ēsam kopa, bēt daļamiēs savos piēdzīvojumos, priēkos un bēdas. Tadai ir jabut Kristus dibinatajai
Draudzēi sodiēn, tai skaita Priēkuļēs un

Bunkas draudzēm.
Kristus macēkļi taja ļaika posma, kad
bija sastapusi augsamcēļto Kungu Jēzu
Kristu, bēt vēļ nēbija sanēmusi Svēto Garu,
dzīvoja pēc vēcas inerces. Jēb, citiēm vardiēm, vini dzīvoja gandrīz tapat, ka pirms
Jēzu sastapa pirmo rēizi. To attēļo ēvangēļists Janis (Jn 21) ļiēcinot, ka macēkļa Pētēra vadība, arī citi macēkļi ir atgriēzusiēs
piē vēcas ļiētas, proti zivju zvējosanas. Viniēm nērup nē Evangēļija ļiēcinasana, nē
ciļvēku dziēdinasana, jēb nēkas no ta, ko
Jēzus viniēm bija pavēļējis darīt.
Tacu tad, ka Svētais Gars, ka Jēzus to
bija apsoļījis, bija macēkļus piēpiļdījis, vini piļnība pārvers ās. Vini kļust apbrīnojami spēcīgi, drosmīgi un gudri Evangēļija
macīsana un Kristus ļiēcinasana. Vini ir
sanēmusi apsoļīto speku. Sēit ļiētotais
griēku ļiētvards sēvī iētvēr idēju but spejīgām kāut ko dārīt. Jēb, ļai kaut ko tiēšām
ļiēļu pavēiktu, ir vajadzīgs spēks pļus
prasmēs, drosmē un trēnins. Tas ir ka
sporta – uzvar nēvis tas, kurs ir tas stiprakais, bēt tas, kuram bēz spēka piēmīt arī
tēhnika, kas iēguta iļgstosos trēninos. Svētais Gars sadu īpasu spēku ir dēvis saviēm
macēkļiēm un to Vins piēskir sodiēnas Jēzus macēkļiēm—mums—Kristus draudzēi, kas nēnogurstosi savu Kungu apļiēcina.
Apustuļi, pēc tam, kad bija sanēmusi
Svēta Gara sēvisko spēku, stēidzas ļiēcinat,
ka tas viniēm bija pavēļēts, krusta sisto un
augsamcēļto Kristu tuvaka un taļaka ap-

kartnē, vēidojot draudzi pēc draudzēs, izdzēnot ļaunos garus un dziēdinot sļimos.
Tacu, ka mēs piļdam so ļiēcinasanas
kaļposanu sodiēn savas draudzēs? Dibinat
jaunas draudzēs sodiēnas Latvija, iēspējams, vairs nēvajag, bēt ļiēcinat Kristu nēticīgajiēm gan vajag. Tapat vajag izdzīt ļaunos garus un dziēdinat nēvēsēļos. Protams, ka mums, kas ēsam Kristum piēdērīgi, Vins ir jaļiēcina taja vidē, kur ikdiēna
atrodamiēs—gimēnē, kaiminiēm, darba
koļēgiēm un macību iēstadēs, ka arī sļimnīca, vēikaļa un pasta gaidot rinda utt. Tomēr mums Kristus ir jaļiēcina arī kopa ar
savu draudzi, iēsaistotiēs aktīvaka kaļpo-

LIELDIENU LAIKS ļīdz
Dēbēsbrauksanas diēnai (40 diēnas).
Apustuļiēm Jēzus „pēc Savam ciēsanam ar daudz skaidram zīmēm bija
dzīvs paradījiēs un, cētrdēsmit diēnas vinu vidu rēdzēts, runajis par
Diēva vaļstību. Vins tiēm pavēļēja....gaidīt Tēva apsoļījumu, 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)

PRIEKULES BAZNĪCAS JUBILEJA
2013.gada 9. junija musu draudzē svinēs diēvnama iēsvētīsanas
330.gadadiēnu un atjaunota diēvnama iēsvētīsanas 15.gadadiēnu.
Svinīgs svētku dievkalpojums
notiks svētdien 9.jūnijā plkst.
15:00. Pēc dievkalpojuma paredzēts sadraudzības mielasts drau-

sana un atkļajot citiēm, ko no Vina draudzē sanēmam.
Vēidojotiēs Kristus Baznīcai apustuļu
ļaika, viss Svēta Gara brīnumainais spēks
izpaudas caur viniēm—macēkļiēm un
apustuļiēm, sodiēn caur Kristīgajam draudzēm. Tadēļ mums ir jaļiēcina nēticīgajiēm
un saubīgajiēm, ka ļauniē gari tiēk izdzīti
sodiēn musu draudzē, kad tiēk sanēmts
Kristību Sakramēnts, un ka nēvēsēļiē tiēk
dziēdinati Kristus sutītaja Svēta Gara spēka musu dziēdinasanas diēvkaļpojumos.
Amēn
Macītajs Ojars Frēimanis

dzes namā.
„Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta,”- ta par saviēm ļaudīm saka
Jēzus (Mat. 5:14). Vai zinat kura Latvijas piļsēta iēbraucot, jau no taļiēnēs
var iēraudzīt skaisto, baļto baznīcas
torni? Ta ir Priēkuļē un Priēkuļēs Ev.
ļutēriska baznīca.
Diēvs paradījis miļzīgu brīnumu
Sava zēļastība Pats atjaunojot musu
diēvnamu, kas Otra Pasauļēs kara ļaika bija parvērsts drupas. No 1993.
ļīdz 1998.g. ar draudzēs ļocēkļu, piļsētas iēdzīvotaju un sponsoru paļīdzību, caur Diēva zēļastību tika atjaunots diēvnams, un intērjērs izvēidots
ka Rīgas amatniēcības skoļas 1. Sakraļas maksļas nodaļas studēntu dipļomdarbs.
Svētku pasakuma organizēsanai
ir nēpiēciēsami Jusu ziēdojumi. Varat
savu ziēdojumu iēskaitīt draudzēs
konta, ar noradi: diēvnama jubiļējai.
Priēkuļēs draudzēs Padomē

Priekules draudzes kalendārs
1. maijs trēsdiēna
2. maijs cēturtdiēna
5. maijs SVĒTDIENA

7. maijs otrdiēna
8. maijs trēsdiēna
9. maijs ceturtdiena

12. maijs SVĒTDIENA

14. maijs otrdiēna
15. maijs trēsdiēna
16. maijs cēturtdiēna

19. maijs SVĒTDIENA

21. maijs otrdiēna
22. maijs trēsdiēna

23. maijs cēturtdiēna
26. maijs svētdiena

12:00—13:00 Pusdienu zupa un sadraudzība
13:30—Dievkalpojums slimnīcas kapelā
14:30—16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks
08:30—Rīta lūgšana (baznīcā)
17:30—19:00 Kora mēģinājums
ROGATE (ļudziēt)
10:00—Svētdienas skola
11:00—DIEVKALPOJUMS
12:30—Draudzes pilnsapulce
08:30—Rīta lūgšana (baznīcā)
18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie
12:00—13:00 Pusdienu zupa un sadraudzība
13:30—Dievkalpojums slimnīcas kapelā
DEBESBRAUKŠANAS DIENA
08:30—Bikts dievkalpojums (baznīcā)
14:30—16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks
18:00—DIEVKALPOJUMS
EXAUDI (uzkļausi) MĀTES DIENA
10:00—Svētdienas skola
11:00—DIEVKALPOJUMS
08:30—Rīta lūgšana (baznīcā)
18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie
12:00—13:00 Pusdienu zupa un sadraudzība
13:30—Dievkalpojums slimnīcas kapelā
14:30—16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks
08:30—Rīta lūgšana (baznīcā)
17:00—19:00 Kora mēģinājums
VASARSVĒTKI—SVĒTĀ GARA SVĒTKI
10:00—Svētdienas skola
11:00—DIEVKALPOJUMS
(piēauguso kristības un iēsvētības)
08:30—Rīta lūgšana (baznīcā)
18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie
12:00—13:00 Pusdienu zupa un sadraudzība
13:30—Dievkalpojums slimnīcas kapelā
14:30—16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks
08:30—Rīta lūgšana (baznīcā)
17:30—19:00 Kora mēģinājums
TRĪSVIENĪBAS SVĒTKI
10:00—Svētdienas skola
11:00—DIEVKALPOJUMS

28. maijs otrdiēna
29. maijs trēsdiēna
30. maijs cēturtdiēna

08:30—Rīta lūgšana (baznīcā)
18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie
12:00—13:00 Pusdienu zupa un sadraudzība
13:30—Dievkalpojums slimnīcas kapelā
14:30—16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks
08:30—Rīta lūgšana (baznīcā)
17:00—19:00 Kora mēģinājums

Bunkas draudzes kalendārs
12. maijs SVĒTDIENA

EXAUDI (uzkļausi) MĀTES DIENA
14:00—DIEVKALPOJUMS

26. maijs SVĒTDIENA

VASARSVĒTKI/TRĪSVIENĪBAS SVĒTKI
14:00—DIEVKALPOJUMS

Lai tava sirds neiekarst pret grēciniekiem, bet lai tā jo dienas
paliek bijāšanā Tā Kunga priekšā. Tavā priekšā ir droša nākotne, un tava gaidīšana tevi nevils.
Spam 23:17—18

Draudz u ma cī ta js Ojars Freimanis m.t. 26476209 un t. 63429557
Priēkuļēs draudzēs priēks niēks Martins Cukurs t. 63454852,
m.t.26534381
Bunkas draudzēs priēks niēcē Irute Zing e,t.26128491
Atbiļdī gais par izdēvumu Voldemars Vilerts, t.63461647
Iērosina jumus un atsauksmēs su tiēt: priēkuļēs@ļēļb.ļv

