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)
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
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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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... jo manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu,
ko Tu esi sataisijis visiem ļaudīm,
gaismu apgaismot pagānus un par slavu
saviem Israēla ļaudīm.'' Lk 2; 30-32

Sveču diena
Baznīcas liturģiskā gada ritējumā 2. februāris ir svētki,
kuriem ir vairaki nosaukumi- Sveču diena, Sv. Simeāna
diena, mūsu Kunga parādīšanās svētki. Lai kā mēs šo
dienu sauktu, jēga un saturs ir viens- tas ir Sv. Simeāna
pasludinājums par Jēzus bērnu, ko pierakstījis evanģēlists
Lūka. Tā ir liecība, ka Jēzus ir gaisma pasaulei, tādēļ šī
diena saistās ar svecēm, ar gaismas nešanu un došanu.
Šis pasludinājums vēstī, ka Pestītājs ir nācis pie
visiem gan pie Vecās Derības Dieva tautas Israēla- par
slavu Israēla tautai, gan pie pagāniem, kuri ir tālu no
Dieva- par gaismu apgaismot pagānus. Kristū piepildās
Vecās Derības pravietojumi par to ka ļaudis, kas sēž
tumsā redzēs gaismu. Tādēļ par šo svētku simbolu ir
izraudzīta svece. Tā simbolizē Kristus gaismu, kas salauž
velna un tumsas varu un ved ļaudis no elkalpības un
pretestības pret Dievu uz ticību Dieva žēlastībai un
attiecīgi mieru ar Dievu.

Kristū ir piepildīti visi Vecās Derības pravietojumi,
apsolījumi kurus Dievs caur saviem praviešiem
pasludinājis. Simeānam Dievs to ļāva šajā bērnā saskatīt.
Un tad Simeāns varēja teikt brīnišķīgus pateicības vārdus,
ka nu viņš var aiziet mierā, jo ar savām acīm ir redzējis
pestīšanu, šo bērnu kurā mājo visa Dieva godība.
Mūsdienās Dievs ļauj arī mums to pašu Pestīšanu dzirdēt
sava evanģēlija vārdos un redzēt kristību ūdenī un altāra
sakramentā, lai arī mēs savas dzīves noslēgumā varētu
pieminēt šos Simeāna vārdus, ka varam aiziet mierā, jo
esam redzējuši pestīšanu.
Vārdi kurus saka Simeāns ietver visu Vecās derības
Dieva tautas ilgu, cerību un nopūtu piepildījumu Jaunajā
Derībā. To, kas agrāk bija apslēpts, Dievs dara redzamu.
Māc. Kārlis Puķītis

Informācija
1.februārī plkst. 18.00 Sveču dienas dievkalpojums
Bunkas draudzē:
12.februārī plkst.10.00 Dievkalpojums
26.februārī plkst. 10.00 Dievkalpojums
~Pārdomām~

Es meklēju Tavu vaigu, Kungs, – neapslēp to no manis! Māci man pašos sirds
dziļumos, kur un kā man Tevi jāmeklē, kur un kā es atradīšu Tevi.
Tu esi visur klātesošs, tad kā tas nākas, ka es Tevi nesaskatu? Tu mājo
nepieejamā gaismā, es to zinu. Bet kur gan tā atmirdz, šī nepieejamā gaisma,
un kā man līdz tai nokļūt? Kas mani vadīs, kas mācīs mani, lai es spētu Tevi

ieraudzīt?
Uzlūko mani, Kungs, un uzklausi šo lūgšanu. Dāvā man savu gaismu,
atklājies man!
Apžēlojies par manām pūlēm Tevi atrast, jo bez Tevis es nespēju nekā.
Tu aicini, lai uzlūkoju Tevi, tāpēc palīdzi man, māci man Tevi meklēt! Jo es
pats to nespēju, ja Tu mani nepamāci.
Sv.Anzelms no Kenterberijas

Lūgšana par paļāvību uz Dievu
Kungs Dievs, kas Tu esi mums atklājies Kristū kā mīlošs
Tēvs, Tu esi gribējis, lai mēs Tev pateicamies par visām
lietām, nebīstamies ne no kā šajā pasaulē, kā vien
pazaudēt Tevi; ka mēs savus rūpestus ceļam Tavā priekšā
zinot, ka Tu par mums gādāsi. Aizstāvi mūs no neticīgas
baiļošanās un stāvi mums klāt ar savu mierinājumu, kad
uztraucamies par nākotni, par mūsu iztikšanu un māci, kā
mums droši paļauties uz Tavu apsolījumu, ka Tu par
mums gādā un dāvā mums visu labu. Palīdzi, lai nekādi šīs
nīcīgās dzīves mākoņi nespētu aizsegt Tavas mūžīgās
mīlestības gaismu, kura mums atsegta Tavā Dēlā Jēzū
Kristū, mūsu Kungā.
Pārbaudi mani, ak, Dievs, un izzini manu sirdi;
izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas, un
lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani
pa mūžības ceļu! Ps. 139:23-24
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