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“Ejiet un dariet”    (Mat.28:19)

Baznīcas dienās, kas norisinajās no 24. līdz 26.jūlijam Valmierā, kopā piedalījās ap 2000 
cilvēku. Protams, ka mēs nevaram aprakstīt visu šo divu tūkstošu  cilvēku izjūtas un pārdomas pēc 
Baznīcas dienām, taču mēs varam dalīties ar pašu piedzīvoto.

Jau pats brauciens uz Baznīcas dienām ir kā mazs ceļojums, jo, lai tur nokļūtu, japārvar 
gandrīz 400 kilometri. Un pats sākums jau ir krāmējot somas, jo visu nekad nevarēsi paņemt līdzi 
un visu nekad nevarēsi iedomāties, kas varētu būt vajadzīgs. Reizēm misija sākas ar šādu apziņu. 
Vai es varu paņemt līdzi dodoties misijas ceļojumā visu, kas man būtu vajadzīgs?  Nē. Taču tas ir 
ceļojums, kurā bieži nevar zināt iznākumu. Tas prasa paklausīt un iet, uzticoties, ka Dievs dos 
nepieciešamo. 

Baznīcas dienās bija daudz   lietu, ko redzēt un dzirdēt. Programma bija sastādīta tā, ka 
katram bija jāizvēlas uz, kuram lekcijām vai citām aktivitātēm doties. Tā nu izvēlējāmies lekcijas, 
kuru nosaukumi vairāk liecināja par misijas tēmu. 
 Rīts sākās ar svētbrīdi estrādē. Vēlams bija ierasties mazliet ātrāk par 8-iem, lai patrenētos 
dziedāšanā. Tieši no svetbrīžiem ir palikuši atmiņā dziedājumi ar vārdiem: “Kungs, Tavs Vārds ir 
manu kāju spīdeklis un gaišums visos manos ceļos” un “Līdz ar gaismu es gaidu uz Tevi, Dievs, lai 
redzētu Tavu varenību, aleluja.” Šie dziedājumi no rīta lika atcerēties par to, kāpēc mes esam 
pulcējušies. Mēs klausāmies Dieva Vārdu jau no paša  rīta. Un tikai pēc tam mēs dodamies uz 
brokastīm. Vispirms mēs satiekamies ar To, kurš dod visas lietas un klausāmies Viņā un tad, 
pateicības dziesmu dziedājuši, dodamies saņemt barību.
Sestdienā bija divas lekcijas, kas bija kopīgas visiem  Baznīcas dienu dalībniekiem.  Mācītājs Juris 
Rubenis mudināja vairāk ielūkoties sevī. Katram, kurš vēlas paklusīt Dieva pavēlei “iet un darīt”, 
vispirms ir jāizmeklē sevi, lai darbošanās  nebūtu  tukša un  neauglīga.
 Jāņa Bitāna lekcija mudināja domāt par to, ka tad, kad mēs cenšamies sludināt Evaņģēliju, mēs 
varam pastāstīt tikai to, ko paši esam piedzīvojuši. Ejiet un māciet, ko esat redzējuši un dzirdējuši. 
Vai var būt labs Kristus  liecinieks, kurš neko nav redzējis un dzirdējis? Mūsu,  kā liecinieka 
darbošanās ir tik cieši saistīta ar to, kā paši sekojam Kristum, ka nav atdalāmas viena no otras.

Līdzīgu domu lekcijā par misiju lauku apvidū  izteica arī mācītājs Raimonds Mežiņš. Viņš 
nevienu nemudināja tūlīt lekt kājās un doties sludināt uz pagastiem, kuros nav draudžu. Mums tika 
atgādināts, ka misija sākas tajā vietā, kur kristietis izmeklē savu sirdi, nožēlo grēkus un lūdz Dievu 
par vietu, kur vēlas sludināt. Vai mums katram ir savs “misijas lauks”, kura dēļ mēs būtu gatavi lūgt 
pusgadu vai pat gadu un gaidīt līdz Dievs darīs  Savu darbu un ņems mūs par darba biedriem?

Vēl spilgtāk domu par misijas īsto Autoru un Vadītāju iezīmēja Artis Druvietis, dalīdamies 
pieredzē par misijas darbu Ugandā (Āfrika). Viņš norādīja, ka misija nekad nav mūsu pašu 
pasākums un domas, kur mēs izlemjam, kā un kur tos veikt, bet gan, ka tas ir pilnībā Dieva darbs, 
kurā Viņš pats izlemj, kur un kā tas darāms. Apmekējām arī R.Eimaņa lekciju par pārpratumiem 
misijas darbā, kurā viņš mudināja vienmēr atcerēties, ka misijas mērķis ir Debesu Valstība un 
mācīja, kā pārvarēt dažādas populāras atrunas un kļūdainus iemeslus, runājot ar cilvēkiem par ticību 
un baznīcu.

Īpaša bija lekcija par piedošanu, kas atgādināja lietas, kuras reizēm mums liekas tik 
vienkāršas. Piemēram, ka mēs nevaram piedot sev neko paši, jo tas ir mēģinājums iztikt bez Kristus 
piedošanas.

Diemžēl uz visām aktivitatēm nekādi nevarēja būt klāt, tāpēc šoreiz mums izpalika sporta 



aktivitātes. Mūs gan ļoti labi aizstāja mūsu draudzes puiši, kas futbolā uzvarēja mācītāju komandu. 
Bija arī kinoseansi un radošās darbnīcas, kā arī mūzika sirdsmieram. 

Tomer ir vēl divas lietas, kuras ir vērts atcerēties. Tas bija “Gaismas Ceļš”, kuru 
izdzīvojām sesdienas vakarā pie Sv.Sīmaņa baznīcas, dziedot dziesmas, klausoties   Svētos Rakstus 
un lūdzot. Domaju, ka tas bija viens no redzamākajiem pasākumiem, jo notika pašā  Valmieras 
centrā un  pulcēja daudz dalībnieku.
Otrs notikums, kuru nevar nepieminēt ir noslēguma dievkalpojums, kad brīvdabas estrādē 
sapulcējās gandrīz visi Baznīcas dienu dalībnieki. Kopīgi svinejām Svēto Vakarēdienu, dziedājām 
mūsu Baznīcas himnu un klausījāmies arhibīskapa sprediķi. Jānis Vanags mums visiem atgādināja, 
ka Baznīcas mācība, nevis kādas ārējas lietas, ir tā, kas izšķir, vai mēs esam luterāņi. Viņš mudināja 
mūs katru vispirms iet dziļumā savā ticības izpratnē un iepazīt savu luterisko ticību. Pavisam vietā 
bija atgādinājums par tik vienkāršu lietu, kā katehisms. Vai gadījumā nav tā, ka daudzi no mums to 
pēdējoreiz pāršķirstīja iesvētes mācībā? 

Domāju, ka Baznīcas dienas, kuru uzdevums bija modināt sabraukušajos misijas apziņu savu 
uzdevumi ir izpildījušas, jo tajās varēja piedzīvot vairākas svarīgas atziņas:

Pirmkārt – mēs varējām atkal dzirdēt macītājus un arhibīskapu, apliecinot mūsu luterisko 
ticību, kas šajā laikā, kad televīzija un citi mediji cenšas Baznīcu nomelnot, bija ļoti svarīgi. Mēs 
esam Baznīca, kas nes Evaņģēlija vēsti. Mums ir iemesls cilvēkus aicināt uz draudzi, jo paši esam 
atraduši tur patiesību.

Otrkārt – šīs dienas lika pārdomāt mūsu pašu attieksmi pret misiju un savu aicinājumu. 
Pārbraucot no Valmieras un ieejot mūsu baltajā dievnamā, uz to vairs nevarēja paraudzīties kā līdz 
šim. Baznīcas dienas atgādināja, ka draudze nav tikai cilvēki ar kopīgām interesēm, kas rīko 
kopīgus pasākumus. Mēs šeit esam, lai liecinātu par Jēzu Kristu. Mēs nepiederam sev pašiem un 
dievnams nepieder mums. Tas ir Dieva nams, kur Viņš dara Savus darbus. Priekulē ir evaņģēliski 
luteriskā draudze, jo Dievs ir vēlējies un  vēlas, lai Priekule dzirdētu Evaņģēliju un ticētu. Un katrs 
no mums ir šajā draudzē ar šādu merķi – dzirdēt, ticēt un liecināt. 

   Jānis Diekonts

Informācija.
Baznīca atvērta.

Baznīca un draudzes nams būs atvērti apmēklējumiem un lūgšanām ceturtdienās, piektdienās, 
sestdienās no plkst. 12.00-16.00  līdz augusta beigām, kā arī citā laikā, pēc iepriekšējas vienošanās.

Sakarā ar Ikara svētkiem un koru festivālu, baznīca būs atvērta arī piektdienā 7.augustā no 12.00 
līdz 22.00, sestdienā  8.augustā no 10.00 līdz 18.00 un svētdienā 9.augustā no 10.00 līdz 19.00. Laipni 
lūdzam.

Draudzes namā var aplūkot Ivetas Vītolas izšūto gleznu izstādi. 

Par kapussvētkiem
15.augustā Sestdiena Kapu svētki Priekules pagasta kapos

13.30 Mazgramzdas kapos
15.00 Judu kapos

22.augustā Sestdiena Kapu svētki Priekules pagasta kapos
14.00 Stervēnu kapos

15.00 Nodegu kapos
16.00 Elku kapos

23.augustā Svētdiena Kapu svētki Priekules pilsētas kapos
14.00  Mālkalna kapos

15.00  Lībju  kapos

Koru festivāls
Šogad būs atkal koru festivāls, ko organizē Latvijas baptistu draudžu savienība  (LBDS), bet tas ir 
ekumēnisks un ar ārzēmju koru dalību. Tas  notiks no 7.-9. augustam Priekulē. 



Sestdien, 8.augustā plkst.18.00  Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē mūsu novadnieka komponista 
Erika Ešenvalda autorkoncerts.

Svētdien, 9.augustā plkst.13.00  Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē DIEVKALPOJUMS. Piedalās 
kopkoris.

Ciemiņi no mūsu māsu draudzes Zviedrijā.
Sakarā ar koru festivālu,  mūsu māsu draudzes koris arī būs no Zviedrijas.
Koris piedalīsies vakara  dievkalpojumā svētdienā, 9.augustā plkst.18.00.

“Ja Tas  Kungs  tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to.”
(Jēk. 4:15)

Priekules draudzes kalendārs
2. augusts SVĒTDIENA   Devītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

11.00 DIEVKALPOJUMS.
4. augusts otrdiena 8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)

 18.00   AA – grupa un līdzatkarīgie
6. augusts ceturtdiena 8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)

9. augusts SVĒTDIENA   Desmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
18.00 DIEVKALPOJUMS. 

11.augusts otrdiena 8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
18.0 AA – grupa un līdzatkarīgie

13.augusts ceturtdiena 8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
14.augusts piektdiena 16.00-17.30 Pieņemšanas laiks

18.00 Lūgšanas stunda

16. augusts SVĒTDIENA   Vienpadsm. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11.00 DIEVKALPOJUMS

18. augusts otrdiena 8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
18.0 AA – grupa un līdzatkarīgie

20. augusts ceturtdiena 8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
21. augusts piektdiena     16.00-17.30 Pieņemšana

18.00 Lūgšanas stunda

23. augusts SVĒTDIENA   Divpadsm. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11.00 DIEVKALPOJUMS. 

25. augusts otrdiena 8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie

27. augusts ceturtdiena      8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
28.augusts piektdiena       16.00-17.30 Pieņemšanas laiks

18.00 Padomes sēde

Bunkas draudzes kalendārs
16.augusts SVĒTDIENA   Vienpadsm. svētdiena pēc Vasarsvētkiem

14.00 DIEVKALPOJUMS.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Draudžu mācītājs Hanss Jensons t. 3461545, m.t. 26524555
Priekules dr. priekšnieks Andris Andersons t. 3467036, m.t. 26427074
Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe, t. 26128491,26024146
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