Un redzi, Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam.
(Mateja evanģēlijs 28;20)
Regulārie pasākumi Priekules draudzē
Svētdiena: plkst. 10:00 DIEVKALPOJUMS
plkst. 17:00 AA Sapulce (Draudzes namā)
Otrdiena: plkst. 8:30 Rīta lūgšana (Baznīcā)
plkst. 18:00 AA sapulce (Draudzes namā)
Trešdiena: plkst. 12:00 Pusdienas (Draudzes namā)
plkst. 13:00 Svētbrīdis slimnīcā, -mēneša pēdējā
trešdienā ar Sv. Vakarēdienu
no plkst.15:30 līdz 17:30 -mācītāja pieņemšana
(Draudzes namā)
plkst. 18:00 vakara Dievkalpojums (Baznīcā)
Ceturtdiena: plkst. 8:30 Rīta lūgšana (Baznīcā)

Ikviens, kuram ir interese par Kristu un kristietību, tiek laipni aicināts
pieteikties uz Iesvētes mācībām pie mācītāja.

Draudžu mācītāja Kārļa Puķīša pieņemšana un
mājapmeklējumi piesakoties pa telefonu mob.26576197
Draudzes mājaslapā internetā www.priekules.lelb.lv var apskatīties
fotogrāfijas un iegūt aktuālo informāciju par draudzes dzīvi!
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Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs.
(Mateja 5;8)

Sirdsšķīstība
Šajā vienā evaņģēlija pantā ir ietverts cilvēka prātam
neaptverams apsolījums, skatīt Dievu. Pēc Ādama grēkā krišanas,
grēks nošķīra cilvēku no Dieva, grēcīgajam cilvēkam vairs nav
ļauts atrasties Dieva tuvumā un Viņu skatīt. Dievs ir svētuma un
taisnības gaisma, kuras priekšā grēcīgajam cilvēkam būtu jāiet
bojā, jo nekas grēcīgs šo gaismu nevar izturēt. Kristus nāve pie
krusta dzēš šo atšķirtību un ļauj cerēt uz atjaunotu sākotnējo
kopību.
Kurš tad var cerēt uz šo apsolījumu? Šajā pantā Kristus
atbild – sirdsšķīstie. Vai man ir cerība? Kā es varu zināt, ka patiesi
esmu 100% sirdsšķīsts? Kā es to varu pārbaudīt, uzzināt, iegūt
drošu, nešaubīgu pārliecību?
Kad dzirdam šo vārdu- sirdsšķīstība, uzreiz domājam par
sirdi, kurā nav nekādas vainas ne dusmu, ne skaudības, ne
alkatības, ne kādu citu kārību un kaislību. Bet vai tādu sirdi
vispār ir iespējams atrast? Un pat ja šodien manī nav nekādas
vainas, kas var garantēt par rītdienu? Tātad vajadzētu būt
izmisumam un bezcerībai, var jau protams arī izlikties cilvēku un
pat savā priekšā, ka viss ir kārtībā, bet nevar apmānīt Dievu.
Bet Svētie Raksti šo vārdu skaidro savādāk. Evaņģēlijs dod
mums citu izpratni par tā nozīmi. Sirdsšķīsts cilvēks ir tas, kurš ir
godīgs Dieva priekšā, kurš neslēpj savus grēkus, bet nāk godīgā

lūgšanā. Tātad tas nav cilvēks, kuram nav nekādu vainu, jo tas
nav iespējams, bet cilvēks kurš apzinās savas vainas un tās neslēpj
Dieva priekšā, nemēģina attaisnot vai mazināt. Tāds cilvēks
saņem grēku piedošanu un Dievs tādu sauc par sirdsšķīstu. Tā arī
ir kristieša cerība uz šā Kristus apsolījuma piepildīšanos uz kuru
es droši un stingri varu paļauties. Šī izpratne mūs pasargā mūsu
kristīgajā dzīvē, un jo īpaši dzīves noslēgumā no šaubām un
bailības, kad jo īpaši skaidri apzināmies, ka būs jāstājas Dieva
priekšā.
Māc. K. Puķītis

~Informācija~
Ikgadējais Grobiņas iecirkņa prāvesta Aināra Jaunskalžes
draudzes apmeklējums šogad paredzēts 3.martā. Prāvesta
vadīts dievkalpojums pulksten 10.00. Pēc dievkalpojuma
sadraudzība pie tējas galda.
~Pārdomām~
MĒNEŠA LOZUNGS

Es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas tās nākamās
godības priekšā, kas mums tiks atklāta. (Romiešiem 8;18)
2019. gada lozungs:
Vairies ļauna un dari labu, alksti miera un dzenies pēc tā!
Dieva palīdzība un Dieva bijība, Psalms 34:15
Kas patiešām paliek pāri?
Ja mēs nemierīgajos laikos reiz jautājam, kas visbeidzot paliek
pāri no visa uztraukuma, no visas domu un pārspriedumu staigāšanas
šurp un turp, no visām rūpēm un izbīļiem, no visām vēlmēm un
cerībām, kādas mēs sev radām, un ja mēs vēlamies, lai atbildi mums
sniedz Bībele, tad mums tiek teikts: no tā visa galu galā paliek tikai
viens, proti, mīlestība, kas mums ir bijusi mūsu domās, rūpēs, vēlmēs
un cerībās.

Viss pārējais izbeidzas, aiziet, viss, par ko neesam mīlestībā
domājuši un ilgojušies. Visas domas, visas atziņas, visas runas, kas ir
bez mīlestības, izbeidzas, tikai mīlestība nekad nebeidzas. [1.Kor.13:8]
Kāpēc visam pārējam jābeidzas un kāpēc mīlestība nekad
nebeidzas? Jo vienīgi mīlestībā cilvēks pats sevi atdod, nodod savu
gribu citiem, tādēļ, ka mīlestība nenāk no manis paša būtības, bet gan
no kāda cita, no paša Dieva.
Tātad tāpēc, ka vienīgi mīlestībā Dievs pats darbojas caur
mums, bet visā pārējā darbojamies mēs paši, tās ir mūsu domas, mūsu
atziņas, bet tā ir Dieva mīlestība. Un kas ir no mums, tam jābeidzas,
bet viss, bet kas ir no Dieva, tas paliek.
Dievs, es saucu uz Tevi
Dievs es saucu uz Tevi rīta agrumā
Palīdzi man lūgt un sakopot manas domas
Es nevaru to viens pats
Manī ir tumšs, bet pie Tevis ir gaisma
Es esmu vientuļš, bet tu mani nepamet
Es esmu mazdūšīgs, bet pie Tevis ir palīdzība
Es esmu nemierīgs, bet pie Tevis ir miers
Manī ir rūgtums, bet pie Tevis ir pacietība
Es nesaprotu Tavus ceļus
Bet Tu zini manu pareizo ceļu
Tēvs Debesīs,
Slava un pateicība Tev par nakts mieru
Slava un pateicība Tev par jauno dienu
Slava un pateicība Tev par visu tavu labumu un uzticību
Manā pagājušajā dzīvē
Tu esi parādījis man daudz laba
Ļauj man tagad pieņemt arī smago no Tavas rokas
Tu man neuzliksi vairāk, nekā es spēju panest
Tu ļauj, lai Taviem bērniem visas lietas nāk par labu
Dītrihs Bonhēfers mācītājs, teologs un Pretošanās kustības dalībnieks
nacistu valdīšanas laikā Vācijā

