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Decembris – mūzikas un dziedāšanas mēnesis!
“Bet, kad Viņš (Jēzus) tuvojās Eļļas kalna nogāzei, viss mācekļu pulks skaņā balsī priecīgi sāka slavēt
Dievu par visiem brīnuma darbiem, kurus tie bija redzējuši, un sauca:
"Slavēts, kas nāk, mūsu Ķēniņš, Tā Kunga Vārdā!
Debesīs nu ir miers un slava augstībā."” (Lk.19:37-38)
Tagad tuvojas Ziemassvētku laiks un mums ir grūti iedomāties ziemassvētkus bez pazīstamām dziesmām
un mūzikas. Arī 1.Advents ir saistīts ar dziedāšanu, kad parasti tiek lasīts par to, kā Jēzus iejāj Jeruzalemē un
cilvēki spontāni sāk dziedāt pazīstamo dziedājumu no psalmiem, kas tajā brīdī viņiem liekas ļoti piemērots.
Pat tā, ka šīs dziesmas, kas jau sen bija sarakstītas, laikam bija sagatavotas tieši šim īpašajam notikumam!
Sagatavosimies šim notikumam ar dziesmām!
Israēla tauta gadsimtiem bija dziedājuši šo dziesmu svētkos, sabatos, pat savās ikdienas lūgšanās, bet šajā
brīdī šī dziesma bija īstā vietā un burtiski piepildījās. Var teikt tā, ka viņi bija ilgi mēģinājuši un
sagatavojušies šim brīdim!! Dievs ar saviem apsolijumiem, pat šajā dziesmā, bija devis viņiem pamatu
sagatavoties. Viņi caur to bija cerībā, viņi bija ilgās un ar prieku to dziedāja, gaidot pēc tā piepildījuma.
Dziesmas palīdzība mums.
Šis notikums var arī mums kaut ko mācīt par dziesmām un dziedāšanas nozīmi mums. Mums ir arī dots
daudz dziesmu, kas balstās uz Dieva vārda apsolijumiem un notikumiem, lai dotu mums stiprinājumu, ilgas
pēc Dieva apsolijumu piepildījuma mūsu dzīvē, un prieku par piedzīvoto. Kad mēs dziedam dziesmas, kas
atgādina par to, ko Dievs ir darījis mūsu labā, tad tas var palīdzēt lai šīs lietas iesakņojas mūsos, ka mēs it kā
ar dziesmas vārdiem pierunājam savu “šaubīgo es”.
Mēs arī zinām, ka dziesma, dziedāšana un mūzika uzrunā mūsu emocijas. Dziedot un klausoties labas
garīgas dziesmas mēs arī it kā varam noskaņot mūsu svarstīgās emocijas uz pozītīvām notīm. Un ja mums ir
prieks, tad prieks būs vēl lielāks, ja mēs ļausim tam izpausties arī dziedot.
Daudzi kristieši var liecināt arī par to, kā garīgas dziesmas var palīdzēt grūtos brīžos un kad ir garīgi
uzbrukumi. Mūsu garīgajiem pretiniekiem, nepatīk dziesmas, kas tiek dziedātas no sirds, jo velns arī zin šo
garīgo dziesmu spēku. Arī tajā notikumā, kad cilvēki dziedāja, kad Jēzus iejāja Jeruzalēmē, pretinieki teica
Jēzum: "Mācītāj, apsauc Savus mācekļus!"
Bet Viņš atbildēja: "Es jums saku: ja šie klusēs, tad akmeņi brēks." (Lk.19:39-40)
Tāpēc ir labi iemācīties dziesmas arī no galvas. Patiesību, kas tiek izteikta garīgās dziesmās ir vieglāk
atcerēties, jo ir klāt melodija, ritms un teksts ir ar atskaņām. Dievs ir devis visas šīs lietas mums par
palīdzību un prieku.
Apustulis Pavils sava vēstulē Kolosiešiem (3:15-17) arī par šīm lietām raksta:
Bet Kristus miers lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa; esiet pateicīgi! Kristus
vārds lai bagātīgi mājo jūsos: pamācait un paskubinait cits citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām
un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādami savās sirdīs Dievam!
Dziesmas uzrunā un aizkustina
Dziesmas arī var citus īpaši uzrunāt. Ne viens vien ir nācis pie ticības caur garīgām dziesmām un mūziku.
Daudzi cilvēki tiek īpaši uzrunāti un aizkustināti.
Tāpēc, kad mēs dziedam baznīcā, tad darām to no sirds sev pašiem par stiprinājumu un citiem par
aizkustinājumu! Ja dziedam, tad dziedam. Nevajag parspīlēt, bet no sirds. Nekautrēsimies, dziedāsim un
mācīsimies. Domāsim par to, ko dziedam. Dzīvosim līdzi tam, ko dziedam. Dažreiz ir grutāk nekā citreiz, bet
apzināsimies, ka dziedāšanai ir sava nozīme, tas nav par tukšo. Un ja pa īstam dziedi līdzi, tu arī iegūsti
vairāk.
Tiek sagatavota jaunā dziesmu grāmata
Mūsu ev.lut.baznīcā tiek sagatavota jauna dziesmu grāmata (par ko var lasīt jaunajā Baznīcas
gadagrāmatā 2010). Daži piemēri mums tagad ir pieejami un dažas no dziesmām mēs pamēģināsim. To

pamēģinot, domāju, ka atklāsim kaut ko patīkami jaunu, bet reizē iemācīsimies arī dziedāt mūsu pazīstamās
un parbaudītās dziesmas ar lielāku atdevi.
Lai šis adventa laiks būtu labs sagatavošanās laiks arī tajā ziņā, ka mēs iemēģinām dziedāt, lai tad, kad
ziemassvētki ir klāt, mēs no sirds dziedātu par to brīnumu, ko Dievs ļauj mums piedzīvot!
Adventa laikā būs daudz iespējas dzirdēt un dziedāt!!
Kā tas ir redzams kalendārā, jau adventa laikā būs daudz iespējas dzirdēt (un dziedāt) garīgas dziesmas.
Kori piedalīsies trijās no četrām svētdienām, divās no tām arī būs mazi koncertiņi uzreiz pēc dievkalpojuma.
Šogad mums arī bija iespēja aicināt profesinālus muziķus no Rīgas, proti Uģis Prauliņš kopā ar Loriju un
Ivaru Cinkusu. Skanēs gan kristīgu dziesmu aranžējumi, gan dziesmas no mākslinieku aktīvā
koncertrepertuāra. Tas ir domāts tieši ar mūzikas palīdzību uzrunāt tos, kas varbūt nenāk tik bieži uz baznīcu.
Tadēļ norises vieta arī nav baznīca, bet Priekules kulturas nams. Tāpēc mans lūgums ir ka mēs visi aicinām
kādu līdzi uz šiem koncertiem, lai tie caur mūziku un garīgām dziesmām dzirdētu par Dieva brīnumu
darbiem, kurus mēs esam piedzīvojoši.
Mācītājs Hanss Jensons
Par laikraksta “Svētdienas Rīts” abonešanu.
2010. gadā varēsim atzīmēt ļoti nozīmīgu jubileju – 90 gadus, kopš dibināts laikraksts “Svētdienas Rīts”.
Aicinam ikvienu draudzes locekli abonēt mūsu baznīcas laikrakstu, lai uzzinātu, kas notiek baznīcā. Protams
abonēt ir arī lētāk, kā iegādāties katru numuru atsevišķi. Avīze arī nenoveco kā citas, jo Dieva vārds, uz kā
pamatoti publicētie sprediķi un pārdomas, nekad nenoveco.
Pasūtini laikrakstu „Svētdienas Rīts” (indekss 1095):
zvanot pa tālruni 67008001 (līdz 21. mēneša datumam)
 mājas lapā www.pasts.lv (līdz 24. mēneša datumam)
 pie pastniekiem (līdz 21. mēneša datumam)
 Latvijas Pasta mazajās pasta nodaļās (līdz 21. mēneša datumam)
 pārējās Latvijas Pasta nodaļās (līdz 24. mēneša datumam)
Abonēšanas maksa 1 mēnesim - Ls 1,10 (pensionāriem Ls 1,00)
pusgadam - Ls 6,60 (pensionāriem Ls 6,00)
gadam - Ls 12,10 (pensionāriem Ls 11,00)

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

Priekules draudzes kalendārs
28.novembris sestdiena

16.00 Adventa ieskaņas ekumēnisks
svētbrīdis. (Baptistu bazncīā)

29.novembris SVĒTDIENA Adventa pirmā svētdiena
11.00

DIEVKALPOJUMS (ar draudzes kori) Svētdienas skola.
8.30 Rīta svētbrīdis
18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
3. decembris ceturtdiena 8.30 Rīta svētbrīdis
4. decembris piektdiena 16.00-17.30 Pieņemšanas laiks
18.00 Lūgšanas stunda

1. decembris otrdiena

6. decembris SVĒTDIENA Adventa otrā svētdiena
11.00

DIEVKALPOJUMS bez Sv. Vakarediena. Svētdienas skola
8. decembris. otrdiena
8.30 Rīta svētbrīdis
18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
10. decembris ceturtdiena 8.30 Rīta svētbrīdis
11. decembris piektdiena 16.00-17.30 Pieņemšanas laiks
18.00 Lūgšanas stunda

13. decembris SVĒTDIENA Adventa trešā svētdiena
11.00 DIEVKALPOJUMS Svētdienas skola.

Dievkalpojumā piedalās bērnu kori.
12.30-13.00 Koncerts ziemassvētku noskaņā..Piedalās: Vaiņodes internātpamatskolas un
Vaiņodes mūzikas skolas koru klases.
15. decembris otrdiena
8.30 Rīta svētbrīdis
18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie

17. decembris ceturtdiena 8.30 Rīta svētbrīdis
18. decembris piektdiena 16.00-17.30 Pieņemšanas laiks
20. decembris SVĒTDIENA Adventa ceturtā svētdiena
11. 00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

Dievkalpojumā piedalās audzēkņi no Priekules mūzikas skolas.
12.30-13.00 Koncerts pirms ziemassvētkiem
Piedalās: Audzēkņi no Priekules mūzikas skolas.
21. decembris pirmdien 18.00 Koncertakcija „Ziemsvētku Roze” Priekules kulturas namā.
Komponists Uģis Prauliņš kopā ar Loriju un Ivaru Cinkusu.
22. decembris otrdiena
8.30 Rīta svētbrīdis
18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie

Bunkas draudzes kalendārs
6. decembris SVĒTDIENA Adventa otrā svētdiena
11.0 DIEVKALPOJUMS bez Sv. Vakarediena

Svētdienas skola.
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