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Janvāris – Misijas un ārlietu mēnesis!

Sveiciens jaunajā gadā! 
Janvāra mēnesis pirmkārt draudzē būs saistīts ar misiju kristīgā izpratnē. Misija ir saistīta ar sūtīšanu. 
Jau Ziemsvētku dienā mēs dzirdējām, kā Dievs sūtīja eņģeli pie ganiem ar vēsti par prieku un pestīšanu 
visam tautām. 

“es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: 
jo jums šodien Pestītājs dzimis” (Lk.2:10)

Tāpēc, ka tā ir domāta visām tautām, šī vēsts ir arī sūtīta tālāk uz Latviju un šeit daudzās vietās tas ticis 
pieņemts un daudziem devis prieku.

1. janvārī, Jēzus vārda došanas dienā jaunpiedzimušajam tika dots vārds.
Kad astoņas dienas bija pagājušas…, tad Viņa vārdu nosauca: Jēzus, kā to eņģelis bija teicis, 
pirms Viņš bija iedzimis mātes miesās. (Lk.2:21)

Vārds Jēzus burtiski nozīmē “Tas Kungs pestī”. Tas ir tikai Viņš, kas var nest šo vārdu pilnā nozīmē, kā 
apustulis Pēteris arī pēc tam saka:

Nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums 
lemta pestīšana."    

 (Ap.d.4:12)
Zvaigznes diena 6 janvāri ir arī tieši saistīta ar to, ka vēsts par Jēzu Kristu ir domāta ne tikai tai tautai, 
kurā Viņš piedzima – jūdu tautai – bet visām tautām. 

"Kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš? 
Jo mēs Viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē 
un atnācām Viņu pielūgt." (Gudrie vīri. Mt2:2)

Tie gudrie vīri bija ārpus Jūdu (Israēla) tautas kopības, bet vienalga viņi meklēja šo bērniņu, lai 
pielūgtu. Kā gudrinieki viņi saprata, ka Dievs ir. Tikai “ģeķis saka savā sirdī: "Dieva nav!"” (Ps.53:2). 
Tāpēc viņi meklēja Dievu. Viņi arī ticēja Dieva īpašajai atklāsmei, jeb to, ka Dievs īpašā veidā runā 
caur Israēla tautu. Gudrie vīri ne tikai ticēja, bet arī rīkojās pēc savas pārliecības un gāja tur, kur 
zvaigzne norādīja. Viņi bija arī gudri tajā ziņā, ka viņi saprata, ka būt  patiesam cilvēkam nozīmē būt 
pazemīgam un pielūgt Dievu, kas ir augstāks par visu. Šie gudrie vīri parāda īsto cilvēciskumu. Viņi 
nebija augstprātīgi, bet ticēja, rīkojās un pielūdza tā, kā tas cilvēkam pienākas.

Dievs sūtīja savu Dēlu pasaulē 2000 gadu atpakaļ. Dieva Dēls Jēzus Kristus sūta savus apustuļus 
tālāk ar uzdevumu visai baznīcai
“Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas,” (Mt.28:18)
Pateicoties šai sūtīšanai šī vēsts ir nākusi pie mums šeit Latvijā vairākus gadsimtus atpakaļ. Pateicoties 
Baznīcas darbībai, nepārtrauktai misijai savā apkārtnē, šī vēsts ir nākusi arī šodien pie daudziem 
cilvēkiem. Mēs, kas esam saņēmuši šo vēsti no Dieva sūtņiem, no Baznīcas, mums ir arī atbildība, lai 
atbalstītu šīs vēsts sūtīšanu tālāk, mūsu apkārtnē, mūsu tautai un citur.
Šis uzdevums mūs arī sargā, lai mēs nekļūstam pašpietiekami. Mums jārūpējas par sevi un par saviem 
māsām un brāļiem draudzē, bet mums arī jādomā par tiem, kas ir ārpusē.

Šajā mēnesī mēs domājam īpaši par šiem abiem aspektiem un tādēļ veltam īpašu uzmanību:
Savas draudzes locekļiem, kas dzīvo tālumā.
Draudzē ir vairāki locekļi, kas nedzīvo Priekules novadā un pat vairāki desmiti dzīvo ārzemēs. 
Aizlūgsim par viņiem, īpaši par tiem, kas ir tālu no mājām. Ja Tev ir iespēja, tad sūti kādu sveicienu 
kādam no tiem.

Savām māsu draudzēm
Pateiksimies un turpināsim aizlūgt par mūsu māsu draudzēm. Mēs esam bagāti ar trim māsu draudzēm. 
Sederakra Zviedrijā, Priekule Lietuvā un Shumway ASV.



Savām māsām un brāļiem citās konfesijās.
Janvāris no 18-25.datumam ir lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Mūsu baznīcā šajā nedēļā būs 
svētbrīdis katru dienu. Avīzē ir arī lasījumi, ko var lietot savās lūgšanās mājās, ja nav iespējas tikt uz 
baznīcu.

Baznīcas misijai Īrijā www.draudze.ie
Īrijas Latviešu draudzes simbols ir Misijas krusts, kas ar četriem 
krustiem, kas vērsti uz četrām debespusēm, simbolizē to, ka Kristus 
vēstij jātop sludinātai visur.
Mums ir tā lielā priekšrocība, ka no Latvijas 300 luterāņu draudzēm 
Uģis Brūklene, mācītājs Latviešu draudzē Īrijā, viesojas tieši pie 
mums savā viesošanās laikā Latvijā. Tas notiks pirmdien 11.janvārī. 
Viņš pastāstīs par mūsu Baznīcas atbalstīto misiju Īrijā. Kā parasti 
mēs arī vienu no gada pirmām kolektēm veltām Misijas darbam un 
tāpēc mēs 10.janvāra dievkalpojumā savācam kolekti Latviešu 
draudzes Īrijā misijai. Tāda veidā ziedosim arī vajadzībām, kas ir 
ārpus mūsu draudzes robežām! Pēc dievkalpojuma priekulniece Rasa 
Stonkus, kas darbojas draudzē Īrijā, stāstīs par dzīvi šajā valstī.

Draudzes misija
Draudzes misija sniegt šo labu vēsti tiem, kas vēl nav mūsu vidū. Par to, arī mācītājs Uģis Brūklene 
runās, lai mums paskaidrotu cik svarīgi tas ir un iedrošinātu mūs vairāk domāt un darboties šajā 
virzienā. Tāpēc nāksim kopā  pirmdien 11. janvārī plkst 18.00 draudzes namā! 

Mācītājs. Hanss Jensons

Informācija

Kristīgās dzejas pēcpusdiena!
Kristīgās dzejas lapas www.egineto.lv atvēršana.
24.janvārī pēc dievkalpojuma draudzes namā tiksimies kopīgā kristīgās dzejas pasākumā, kurā 
dzeju lasīs mūsu pašu un citu draudžu dzejnieki. Dzeja reizēm spēj pateikt to, ko nevar ietiplināt 
vienkāršā teikumā. Ne velti arī Bībelē ir dzejas grāmatas. Tā spēj uzrunāt un aizkustināt, ja tajā 
ieklausās. Tā spēj atklāt dzejnieka pasauli, kurā viņš dzīvo kopā ar Dievu. 

Rokdarbu izstāde “Visskaistākais - Manai mājai”
Mūsu draudzes namā ir izstāžu cikls "Krotenieki Priekulei".
Pirmā krotniece, kas rāda savus rokdarbus ir Lilija EISTERE.

Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību

18.janvārī sākas gadskārtējā Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību, kurā visi esam aicināti iesaistīties. 
Šai tradīcijai šogad aprit sava veida jubileja, jo pirms 100 gadiem Edinburgā, Skotijā, notika Misionāru 
konference, kuras laikā tika pieņemts lēmums katru gadu veltīt vienu nedēļu, lai lūgtos par vienotību...
Kristus ir un paliek vienīgais Baznīcas vienotības garants – jo tuvāki mēs katrs būsim Viņam, jo vairāk 
tuvināsimies arī savstarpēji. Mūsdienu ekumenisma jubilejas gadam Skotijas Baznīca kā moto ir 
izvēlējusies citātu no Lūkasa evaņģēlija: “Jūs esat tā liecinieki.” (Lk 24, 48) Lūgsim cits par citu, kā arī 
par visu konfesiju kristiešiem, lai Dievs mums liek apzināties lielo aicinājumu būt par Kristus 
lieciniekiem pasaulē!

(No Mieram Tuvu, Janvāris nr.1)
1. DIENA Pirmdiena, 18. janvāris Liecināt, svinot dzīvību.
Kāpēc jūs meklējat dzīvo starp mirušajiem? (Lk 24,5)
1. Moz 1:1, 26-31 Dievs redzēja visu, ko bija radījis. Un, lūk, tas bija ļoti labs.
Ps. 104:1-24 Cik daudz ir Tavu darbu, Kungs!
1. Kor. 15:12-20 Ja nav augšāmcelšanās no mirušajiem, tad arī Kristus nav augšāmcēlies.
Lk 24:1-5 Kāpēc jūs meklējat dzīvo starp mirušajiem? 

http://www.egineto.lv/


2. DIENA Otrdiena, 19. janvāris  Liecināt, daloties pieredzē.
Par ko jūs ceļā sarunājāties? (Lk 24:17)
Jer. 1:4-8 Tev jāiet visur, kurp es tevi sūtīšu.
Ps. 98 Dziediet Kungam jaunu dziesmu!
Ap.d. 14:21-23 Viņi tur stiprināja mācekļu dvēseles.
Lk 24:13-17a Par ko jūs ceļā sarunājāties?

3. DIENA Trešdiena, 20. janvāris Liecināt, mācoties uzmanību.
Vai tad tu nezini, kas šajās dienās Jeruzalemē noticis?
1. Sam. 3:1-10 Runā, Kungs, Tavs kalps klausās.
Ps. 23 Kungs ir mans gans.
Ap.d. 8:26-40 Filips sludināja Labo Vēsti par Jēzu Kristu.
Lk. 24:13-19 To acis bija kavētas Viņu pazīt.

4. DIENA Ceturtdiena, 21. janvāris Liecināt, svinot ticības mantojumu.
“Ko tad?” Tie viņam atbildēja: “To, kas notika ar Jēzu Nācarieti.” (Lk.24:19)
5. Moz. 6:3-9 Kungs Dievs ir vienīgais Kungs
Ps. 34 Es slavēšu Kungu vienmēr.
Ap.d. 4:32-35 Vienotu sirdi un dvēseli
Lk. 24:17-21 Mēs cerējām

5. DIENA Piektdiena, 22. janvāris Liecināt ciešanās
Vai Kristum tā nebija jācieš un jāieiet savā godībā? (Lk 24:26) 
Jes. 50:5-9 Tuvu man ir Viņš, kurš mani attaisno.
Ps. 124 Mūsu atbalsts ir Kunga Vārds.
Rom. 8:35-39 Dieva mīlestība ir atklāta Jēzū Kristū.
Lk. 24:25-27 Jēzus tiem izskaidroja visu, kas par Viņu rakstīts.

6. DIENA Sestdiena, 23. janvāris Liecināt ar uzticību Svētajiem Rakstiem
Vai mūsu sirds mūsos nedega, kad Viņš ar mums runāja skaidrodams Rakstus? (Lk 24:32)
Jes. 55:10-11 Vārds, kas iziet no manas mutes, neatgriežas pie manis tukšā.
Ps. 119:17-40 Atver man acis, un es redzēšu Tava Likuma brīnumus
2 Tim. 3:14-17 Visi Raksti ir Dieva iedvesmoti.
Lk. 24:28-35 Jēzus atklāj mācekļiem Svētos Rakstus.

7. DIENA Svētdiena, 24. janvāris Liecināt ar cerību un paļāvību.
Kāpēc esat tā izbijušies? Un kāpēc tādas šaubas ceļas jūsu sirdī? (Lk 24:38)
Īj 19:23-27 Es uzlūkošu Dievu.
Ps. 63 Mana dvēsele slāpst pēc Tevis.
Ap.d.. 3:1-10 To, kas mani ir, es tev dodu.
Lk. 24:36-40 Mācekļi bija izbijušies un baiļu pārņemti.

8. DIENA Pirmdiena, 25. janvāris Liecināt ar viesmīlību
Vai jums šeit ir kas ēdams? (Lk 24:41)
1 Moz. 18:1-8 Es atnesīšu gabalu maizes, lai jūs stiprinātos.
Ps. 146 Viņš aizstāv apspiestos un dāvā maizi izsalkušajiem.
Rom. 14:17-19 Tāpēc tieksimies pēc miera un pēc tā, lai cits citu celtu ticībā.
Lk. 24:41-48 Tad Viņš tiem atdarīja prātu, lai tie saprastu Rakstus..



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

Priekules draudzes kalendārs
10. janvāris SVĒTDIENA Mūsu Kunga Kristības tēma

11.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola. 
Pēc dievkalpojuma priekulniece Rasa Stonkus stāsta un rāda bildes no 

Latviešu draudzes dzīves Īrijā.
11. janvāris pirmdiena

18.00 Latviešu draudze Īrijā un misija
Pie mums viesojas draudzes mācītājs Uģis Brūklene!

12. janvāris otrdiena 8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie

14. janvāris ceturtdiena 8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)

17. janvāris SVĒTDIENA Otrā svētdiena Epifānijas laikā
11.00 DIEVKALPOJUMS bez Svētā Vakarēdiena. Svētdienas skola.

Nedēļa no 18.01. līdz 25.01. - Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību.
18. janvāris pirmdiena 8.30 Rīta svētbrīdis 1.diena (baznīcā)
19. janvāris otrdiena 8.30 Rīta svētbrīdis 2. diena (baznīcā)

18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
20. janvāris trešdiena 8.30 Rīta svētbrīdis 3.diena (baznīcā)
21. janvāris ceturtdiena 8.30 Rīta svētbrīdis  4. diena (baznīcā) 22. janvāris piektdiena 8.30

Rīta svētbrīdis 5.diena (baznīcā)
16.00-17.30 Pieņemšanas laiks
18.00 Lūgšanas stunda

23. janvāris sestdiena 8.30 Rīta svētbrīdis 6.diena (baznīcā)
18.00 Vakara svētbrīdis 7.diena(baznīcā)

24. janvāris SVĒTDIENA Trešā svētdiena Epifānijas laikā
11.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

Pēc dievkalpojuma kristīgās dzejas pēcpusdiena draudzes namā. 
25. janvāris pirmdiena 8.30 Rīta svētbrīdis 8.diena (baznīcā)
26. janvāris otrdiena 8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)

18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
28. janvāris ceturtdiena 8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
29. janvāris piektdiena 16.00-17.30 Pieņemšanas laiks

18.00 Padomes sēde

Bunkas draudzes kalendārs
10. janvāris, SVĒTDIENA Mūsu Kunga Kristības tēma

11.00 DIEVKALPOJUMS bez Svētā vakarēdiena.
Svētdienas skola

Draudžu mācītājs Hanss Jensons t. 63461545, m.t. 26524555
Priekules dr. priekšnieks Andris Andersons t. 63467036, m.t. 26427074
Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe, t. 26128491,26024146
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