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1. maijs –  31. maijs 2020. Nr.5. 

Kad Vasaras svētku diena bija atnākusi...
(Apustuļu darbi 2;1)

Svētā Gara svētki

Tik vienkārši, ikdienišķi iesākās vēstījums par 
Vasaras svētku notikumiem Jeruzālemē. Tālāk gan 
mēs lasām par vareniem notikumiem un brīnumiem, 
tā ka elpa aizraujas – uguns mēlēs, runāšana daudzās 
svešās valodās vienlaicīgi, Pētera varenais sprediķis 
kura rezultātā tūkstoši cilvēku nožēlo grēkus, notic uz 
Jēzus augšāmcelšanos un saņem kristību. 
Varens vēstījums! 
Bet kāda ir tā dziļākā nozīme? 

Šajā dienā piepildās Jēzus apsolījums, kuru Viņš 
deva saviem mācekļiem īsi pirms tika apcietināts Zaļās 
Ceturdienas vakarā, par ko mēs varam lasīt Jāņa 
evaņģēlija 16. nodaļā. Tas arī ir visu šo lielo notikumu 
iemesls un dziļākais saturs. Ja mēs tikai lasām par 
Vasarsvētku notikumu Jeruzālemē, tad varam ar skumjām
nopūsties – cik žēl, ka mūsdienās tā vairs nenotiek, cik 
žēl, ka mums nav dots to skatīt un piedzīvot!

http://www.priekules.lelb.lv/


Bet ja mēs lasām šos divus vēstījumus kopā tad 
mūsu skumjas tiek pārvērstas priekā un mēs varam 
gavilēt tieši tāpat kā mācekļi toreiz Jeruzālemē. Jo šis 
Jēzus apsolījums par kuru lasām Jāņa evaņģēlijā 
attiecās uz mums tādā pat mērā kā uz pirmajiem 
mācekļiem. Arī mums ir apsolīts aizstāvis, kurš ik 
dienas nāk pie mums. Un tieši tādēļ arī uz mums pilnā 
mērā attiecās Pētera sprediķa vārdi – Liecieties ikviens 
kristīties Jēzus Kristus vārdā, lai saņemtu grēku 
piedošanu un Svētā Gara dāvanu!!!

Tas nozīmē, ka mēs saņemam tieši tādu pašu grēku 
piedošanu un to pašu Garu ko toreiz mācekļi. Gods 
Dievam, viņa apsolījumam nav gala, tas turpinās līdz pat 
pasaules galam, katrs kurš top kristīts saņem Svēto Garu, 
un saņems arī turpmāk, jo Dievs savus apsolījumus nedz 
atceļ, nedz pārtrauc.

Māc. K. Puķītis

~Informācija~
Arī  šajā  karantīnas  un  izolācijas  laikā

dievkalpojumi turpina notikt kā vienmēr – svētdienās
plkst.  10:00. Oficiāli  ir  atļauts  dievnamā  atrasties
vienlaicīgi  līdz  25  cilvēkiem,  ievērojot  2m  distanci.
Ņemot  vērā  mūsu  dievnama  mazo  izmēru,  lai  varētu
nodrošināt  šo  2m attālumu optimālais  baznīcēnu  skaits
dievkalpojumā būtu līdz 15-17 cilvēki.  Apmēram tā tas
mums bija aprīlī, un paredzams ka tā tas būs arī maijā. 

Kā  būs  pēc  12  maija  šobrīd  vēl  nav  pilnīgi  nekādas
skaidrības. Sekosim līdzi informācijai.           

     
~Pārdomām~

MĒNEŠA LOZUNGS

 Kalpojiet cits citam ar to dāvanu, ko esat
saņēmuši, kā labi daudzveidīgās Dieva

žēlastības pārvaldnieki. (1.Pētera 4;10)

~Lūgšana~

21. maijā Baznīca atzīmē Kristus debesbraukšanas
dienu.                                                      (Psalms 47; 6-9.)

 Kungs Jēzu, palīdzi mums dzīvot, patiesi gaidot
Tavu atkal atnākšanu. Kad Tu atkal atnāksi godība tiesāt
visus cilvēkus, ļauj mums būt gataviem ar prieku sveikt

Tevi un būt ar Tevi mūžīgi. Āmen.
31.maijā Baznīca svin Vasarsvetkus, Svētā Gara

svētkus.                                                  (Psalms 68; 8-11)
 Svētais Gars, Tēva un Dēla Gars, gaismas, dzīvības

un uguns Gars! Mēs Tevi lūdzam: radi mūsos dzīvu ticību
uz Jēzu Kristu. Palīdzi mums arī kļūt par Viņa patiesiem

lieciniekiem vārdos un darbos. Āmen.
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