
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 Zupas virtuve (Draudzes namā)
                     plkst. 11:00 Svētbrīdis slimnīcā, mēneša pēdējā

trešdienā ar Sv. Vakarēdienu
                     no plkst.15:30 līdz 17:30 -mācītāja pieņemšana

         (ir iespējams citās dienās un citos laikos, sarunājot pa telefonu) 
Ceturtdiena: plkst. 8:30 Rīta lūgšana (Baznīcā)
Piektdiena: plkst. 17:30 Kora mēģinājumi.

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  ;   un facebook mājas lapā   
var apskatīties fotogrāfijas un iegūt aktuālo informāciju par draudzes dzīvi!
Priekules evaņģēliski  luteriskā draudze
Reģ. nr. 90000159744   Aizputes iela 10, 
Priekule"Swedbank"AS BIC/SWIFTkods:  HABALV22 
Konta numurs: LV70HABA0551032379685

Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs  t. 63454852, m.t.26534381             
Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,28204385   

1. februāris –  28. februāris 2021. Nr.2. 

Bet kad tu gavē, 
svaidi savu galvu un mazgā savu vaigu,

ka tu nerādies kā gavētājs ļaudīm, 
bet savam Tēvam...

(Mateja 6; 17-18)

Gavēņa laiku uzsākot.

Baznīcas liturģiskā gada gājums paredz šogad Pelnu
Trešdienu,  kas  ir  baznīcas  lielā  gavēņa  iesākums  17.
februārī. 

Kas  tad  īsti  ir  gavēnis  un  kāda  ir  tā  nozīme
evaņģēliskajā  kristietībā?  Ja  grēku  piedošanu  saņemam
no tīras žēlastības tikai un vienīgi Kristus krusta nopelna
dēļ,  vai  tiešām  mums  vēl  jāievēro  kādas  novecojušas
viduslaiku tradīcijas?

Diemžēl  mūsdienās  daudzas  baznīcas  meklē
popularitāti  masās  un gavēņa nozīmi  un vērtību cenšas
skaidrot  ar  mūsdienu  populāriem  viedokļiem.  Gavēnis
tiek skaidrots kā veselīgs dzīvesveids, kas regulē ķermeņa
svaru  un  attīra  to  no  holesterīna  un  citiem  mūsdienu

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


biedēkļiem.  Varbūt  medicīniski  tā  arī  ir,  bet  bibliski
noteikti nē, jo bez izpratnes par grēku un grēksūdzi tas no
tuvošanās  Dievam  kļūst  par  kārtējo  diētu  un  ar  to
jānodarbojas  ārstiem  nevis  baznīcai.  Gavēnis  nav  arī
atteikšanās  no  tv,  interneta  un  īsziņām,  jo  bībelē  tas
attiecās tikai uz ēšanu.

Kāds  tad  ir  biblisks  gavēnis?  Atbildi  vispirms
meklēsim  Jaunās  Derības  evaņģēlijos  un  apustuļu
vēstulēs...  un praktiski  neko neatradīsim,  tikai  faktu  ka
apustuļi un citi ticīgie gavēja. Kā viņi to darīja atbildes
nav. Varbūt tas tādēļ, lai mēs no tā neveidotu cilvēciskus
likumus,  kurus tāpat kā farizeji  padarītu  svarīgākus par
Dieva dotajiem baušļiem.   

Tālāk  skatīsimies  Vecajā  Derībā.  Tur  gan  ir
aprakstīti daudzi gavēņi, bet skaidrību tas nedod, jo katrs
ir  savādāks.  Reizēm tā  ir  atturēšanās  tikai  no  vīna  un
dārgiem ēdieniem, reizēm pilnīgs gavēnis nelietojot neko
pat maizi tikai ūdeni. Atkal nekādas precīzas instrukcijas.
Varbūt ka Dievam nav būtiskas gavēņa ārējās formas, bet
gan tā iekšējais saturs. 

Gavēnis pirmkārt ir grēku atzīšana, es esmu Dieva
priekšā  grēkojis  un  apzinos  ka  arī  turpmāk  nespēšu
negrēkot.   Otrkārt  tā  ir  apklušana  un norimšana  Dieva
priekšā  un  dziļa  ieskatīšanās  savas  dvēseles  un
sirdsapziņas  tumšākajos  nostūros.  Bet  nekādā gadījumā
nevajag palikt  tikai  tur.  Pēc tam savs skatiens ir  jāvērš
prom  no  sevis  uz  Pestītāju,  un  tāpat  apklustot  un
norimstot  jāpārdomā  tā  ne  ar  ko  neizmērāmā  Dieva
mīlestība un žēlastībā kurā Viņš ļauj mums būt un dzīvot.

Tā  mēs  sevi  sagatavojam  Lieldienu  augšāmcelšanās
prieku,  lai  to  varētu  piedzīvot  un  izdzīvot  līdz  pašiem
sirds un dvēseles dziļumiem. Bet kā mēs ārēji gavējam,
lai Dievs katram no mums to parāda individuāli. Nav divu
cilvēku  ar  vienādu  gaumi  un  tādēļ  varbūt  katram
vajadzētu  atteikties  uz  šo  laiku  no  saviem  mīļākajiem
ēdieniem.
 

Māc. K. Puķītis

~Informācija~

2.  Februāris  ir  Svētā  Simeāna  diena,  tas  ir  sveču
diena. Baznīca būs atvērta 3. Februārī no plkst. 18:00

17.Februāris Pelnu Trešdiena baznīca atvērta no
plkst. 18.00

No Dieva žēlastības baznīca drīkst būt  atvērta arī
katru svētdienu no plkst. 10:00 

  
~Mēneša lozungs~

Jēzus sacīja viņam:’’ Šodien šim namam
pestīšana notikusi, tāpēc ka arī šis ir Ābrahama

dēls. Jo Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt
pazudušos.’’   

 (Lūkas 19;9-10)  



~Lūgšana~

Svētais Pestītāj, mēs Tev pateicamies par
Tavu  lielo  mīlestību  pret  mums,  nabaga
grēciniekiem,  ka  Tu  pazemojies  un  biji
paklausīgs  līdz  nāvei,  līdz  pat  krusta  nāvei.
Mēs Tevi lūdzam, Kungs, parādi mums mūsu
lielos  un  daudzos  grēkus.  Dari  mūsu  grēku
nožēlu  patiesu  un  Tev  pieņemamu.  Un  pāri
tam  visam  palīdzi  mums  vienmēr  rast
patvērumu  pie  Tava  krusta.  Kad  mēs  esam
savas  dvēseles  visdziļākajās  slāpēs,  palīdzi
mums  vienmēr  atrast  mierinājumu  Tavās
ciešanās no krusta un Tavā nāvē. Ļauj mums
saņemt Tavu svētīto ciešanu nopelnu un atrast
nebeidzamu  svētību  Tava  krusta  spēkā,
tiekams Tu uzņemsi mūs savā debesu valstībā.
Āmen.


