Un redzi, Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam.
(Mateja
evanģēlijs
28;20)
Nedēļa Priekules draudzē
Svētdiena: plkst. 10:00 DIEVKALPOJUMS
plkst. 16:00 AA Sapulce (Draudzes namā)

Viņš izdzēsis pret mums vērsto rakstu
ar visam viņa prasībām un to iznīcinājis,
Pienaglodams pie krusta. (Kol 2;14)

Otrdiena: plkst. 8:30 Rīta lūgšana (Baznīcā)
plkst. 18:00 AA sapulce (Draudzes namā)

Gaviļu laiks

Trešdiena: plkst. 12:00 Pusdienas (Draudzes namā)
plkst. 13:00 Svētbrīdis slimnīcā, -mēneša pēdējā
trešdienā ar Sv. Vakarēdienu
plkst. 18:00 vakara Dievkalpojums
Ceturtdiena: plkst. 8:30 Rīta lūgšana (Baznīcā)

Bunkas draudzē dievkalpojumi:
Mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā plkst. 10:00
Ikviens, kuram ir interese par Kristu un kristietību, tiek laipni
aicināts pieteikties uz Iesvētes mācībām pie mācītāja.

Mācītāja pieņemšana un mājapmeklējumi piesakoties pa
telefonu mob.26576197.
Priekules evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ. nr. 90000159744 Aizputes iela 10,
Priekule"Swedbank"AS BIC/SWIFTkods: HABALV22
Konta numurs: LV70HABA0551032379685
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Laiku -pēc Lieldienām līdz Vasarsvētkiem -baznīcā sauc par
gaviļu laiku. Tas ir laiks, kad ar priecīgu pateicību pieminam
Kristus veikumu. Pāvils kolosiešiem raksta par šī notikuma
saturu, piepildījumu un mērķi.
Caur Mozu Dievs deva savus baušļus, tas ir- visai pasaulei
piestādija parādu rakstu. Baušļos ir rakstīts, kas Dievam kā visa
dzīvā radītājam un uzturētajam pienākās no mums, un ko mēs
viņam nēesam devuši. Baušļi ir Dieva taisnās tiesas prasības, ar
kuriem Viņš visu pasauli apsūdz un tiesā. Tur nav nekādas
atlaides, nedz acu pievēršanas, tur katram skan tikai viens
spriedums- vainīgs. Cilveki bieži domā par baušļiem nepareizi,kā par globālu līdzekli sabiedrības uzlabošanai, bet Dievs grib, lai
mēs par tiem domātu kā par Viņa tiesas mērauklu katrai mūsu
dzīves dienai, lai mēs tos attiecinātu nevis uz sabiedrību kopumā,
bet katrs pats uz sevi. Tas ir apsūdzības raksts, ko Viņs ir
sagatavojis, lai tiesas dienā katram no mums to piestādītu. Tikai
cilvēks, kurš ir sācis bauslību šādi apdomāt pa īstam sāk saprast,
kas ir Pestītājs, kas ir evanģēlijs, kas ir Lieldienas.
Evanģēlijs ir Svētā Gara dāvāts stāsts par to kā Dievs pats
šo bauslības pārādu rakstu pienaglo pie krusta, paraksta ar sava
Dēla asinīm un apzīmogo ar kapakmeni- nomaksāts, dzēsts. Tas
nenozīmē, ka Dievs ir atcēlis savu bauslību, Dieva vards nevar

tikt atcelts, atceltas ir bauslības sekas – sods. Bauslība gan mūs
taisnīgi apsūdz un biedē, bet Dievam ir vēl cita taisnība Kristus
taisnībā, kurš šo parādu ir nomaksājis.
Lieldienu laiks ir gaviļu laiks kurā mūsu prieku var līdzināt
ar cilvēka prieku kam nāves sods atcelts. Kā gan lai negavilē par
godu Pestītājam, kurš mūsu parādu, kura lielumu un samagumu
mēs pat nespējam saprast samaksājis, izdzēsis.
Lieldienu notikumā atklājās Viņa prāts un Viņa mūžīgais nodoms.
Varētu jautāt, bet kā gan ar visiem tiem ticīgajiem kuri dzīvojā pirms
Kristus? Vai gan viņi netika pestīti caur bauslības pildīšanu? Nē, arī vini tika
pestīti tapat kā mēs caur Kristus nāvi un augšāmcelšanos, tikai viņi ticēja uz
to kuram jānak, bet mēs ticam uz to kurš atnāca. Var teikt, ka viņi skatās uz
to pašu krustu tikai no otras puses. Visi Vecās Derības rituāli ir prototips:
sabats, upurēšana, pasha, apgraizīšana, likumi, ceremonijas un rituāli tas vis
ir patieso lietu ēna. Kad atnāca pilnība, tas ir Kristus, tad ēnam bija jazūd
dodot vietu patiesajām lietām- nedēļas pirmajai dienai, tas ir augšāmcelšanās
dienai, Sv. Vakarēdienam, Sv. Kristībai un pāri visam Kristus kā vienīgais
patiesais upurjērs un uzvarētājs lauva no jūdas cilts. Dievam jau patiesībā ir
tikai viena taisnība, Kristus taisnība, kuru Lieldienu rītā Viņš visai pasaulei
pasludin un ar tukšo kapu apliecina.
Māc. Kārlis Puķītis

ZIŅOJUMI
~Debessbraukšanas diena ir 14. maijā~ mūsu draudzē svinēsim
dievkalpojumu trešdien- 13 . maijā plkst. 18.00
~Svētā Gara svētki-Vasarsvētki~ 24. maijā
~Trīsvienības svētki~ 31. maijā

~Pārdomām~
Vasarsvētkiem :
Dievs vēlas pār visiem izliet Savu Garu (Ap.d. 2:17). Vai tas nepadara
vērtīgu katru cilvēku, dzimušu vai nedzimušu, veselu vai vāju? Citiem
vārdiem, katrs cilvēks ir kāds, kuru Dievs vēlās aicināt mūžīgās
attiecībās ar sevi. Pateicība Dievam par Viņa Garu, ticību, kuru Viņš
rada un vērtību, kuru Viņš piešķir dzīvībai.
Lūgšana: Tēvs, mēs Tev pateicamies par Svētā Gara dāvanu. Palīdzi

mums redzēt katru cilvēku, kā kādu, kuru Tu vēlies aicināt. Āmen.
Trīsvienības svētkiem:
Tie ir, kas vairāk, kā tikai vārdi, kurus izrunā ceremonijas laikā. Kad
saskaramies ar nopietnu krīzi, kad ciešanas šķiet neizturamas, kad
šķiet, ka nav izejas, šie vārdi dod patiesu drošību par vienmēr
klātesošu, vienmēr mīlošu Dievu: “Es tevi kristu Dieva Tēva, Dieva
Dēla un Svētā Gara vārdā.”
Lūgšana: Svētā Trīsvienība, es Tev pateicos par drošību, kuru Tu dod
Kristības ūdenī. Āmen.
No Luterāņi dzīvībai.lv /tulk. J. Diekonts/

MĒNEŠA LOZUNGS
Es visu spēju Viņā, kas dod man spēku! (Flp 4:13)

Mācītāja pieņemšana: trešdienās no plkst. 15:30 līdz 17:30 !
Draudzes mājaslapā internetā www.priekules.lelb.lv var apskatīties
fotogrāfijas un iegūt aktuālo informāciju par draudzes dzīvi!
Draudžu mācītājs Kārlis Puķītis Mob.26576197 priekules@lelb.lv
Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs t. 63454852, m.t.26534381
Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,26024146
Atbildīgā par izdevumu Gunta Dzintare, mob.t. 26426979

