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PATIESA GRĒKU NOŽĒLA
Šodien modernajas kristīgajas
kūstības ūn pat atseviskas baznīcas
grekū nozelai nepievers īpasi lielū nozīmi. „Mes tacū dzīvojam Evangelija laikmeta ūn Kristūs mīl visūs cilvekūs, tiem
jaū tapat piedodot visūs grekūs”, paskaidro vini. Zinama mera tam var
piekrist, tacū, ka lai mes sanemam piedosanū par to, ko nenozelojam? Tas būtū līdzīgi sitūacijai, kad ieejam veikala,
lai nopirktū rūpjo rūdzū maizi, bet pardevejai sakam: „gribū maizi”. Vina iedod balto ūn mes dūsmojamies. Grekū
nozelai ticības dzīve ir japievers loti liela nozīme, jo no tas ir atkarīga mūsū
paaūgstinasana Dieva prieksa sava laika. Ka raksta Jekabs: (Jek 4:7-10) „Tad
nu padodieties Dievam, stājieties pretim velnam, un viņš bēgs no jums; tuvojieties Dievam, tad Viņš tuvosies
jums. Šķīstījiet rokas, grēcinieki, un
skaidrojiet, šaubīgie, sirdis! Esiet nelaimīgi un vaimanājiet un raudiet, jūsu smiekli lai top pārvērsti vaidos un
jūsu prieks skumjās. Zemojieties Tā
Kunga priekšā, tad Viņš jūs paaugstinās.”
Piedavajū iepazīties ar Brūno Ferrero stastū par patiesū grekū nozelū:
Reiz dzīvoja kāds bruņinieks, kurš
drosmīgi cīnījās visās Karalistes frontēs,
līdz tam brīdim, kad vienreiz, kaujas laikā arbaleta šāviens cauršāva viņa kāju

tik nopietni, ka viņa dienas bija skaitītas. Viņš, gulēdams ievainots, domās jau
redzēja paradīzi, bet tikai iztālēm, no
durvju otras puses. Tajā pat laikā elles
atvērtā ugunīgā rīkle bija pavisam blakus. Bruņinieks jau sen bija pārkāpis visus savus solījumus un noteikumus un
pārvērties par nežēlīgu zaldātu, kurš nokāva, izmantodams pārspēku un nemokoties ar sirdsapziņas pārmetumiem.
Šausmu pārņemts viņš nometa savu bruņu cepuri, zobenu un bruņas, un
kājām devās uz svēta vientuļnieka alu.
“Mans tēvs, es gribētu saņemt savu grēku piedošanu, jo mani pārņem bailes par
manas dvēseles glābšanu. Es izdarīšu
jebkādu labu darbu, es ne no kā nebaidos!”
“Labi, mans dēls, - atbildēja vientuļnieks. Izdari tikai vienu lietu: ej un
piepildi šo spaini ar ūdeni un atnes man
to.”
“NU...! Es taču neesmu bērns un ne
sieviete, lai darītu tādu izpirkšanas darbu!” – iesaucās karavīrs, nikni kratīdams
dūri. Bet tūlīt pat ieraudzītais smejošais
velna ģīmis, viņu nomierināja. Viņš paņēma spaini rokā un purpinādams devās
uz upi. Viņš ielaida spaini upē, bet tas
atteicās piepildīties ar ūdeni. “Tas ir apburts! – viņš iesaucās. – Bet mēs vēl paskatīsimies.”
Viņš devās pie avota: spainis tāpat

stūrgalvīgi negribēja pildīties ar ūdeni.
Saskaities viņš traucās uz ciemata aku.
Veltīgas pūles!
Pēc gada vecais vientuļnieks ieraudzīja, kā pie viņa nāk kāds nelaimīgs nabags, kura kājas asiņoja, bet rokās viņš
turēja to pašu tukšo spaini. “Mans tēvs” –
viņš teica klusā, bēdīgā balsī, - es apstaigāju visas upes un visus Karalistes avotus, bet man tā arī neizdevās spaini piepildīt ar ūdeni... Tagad es zinu, ka mani
grēki nekad netiks piedoti. Es esmu notiesāts mūžīgām mokām! Mani grēki,
mani grēki ir tik smagi... Pārāk vēlu es
tos gribēju izpirkt.
Asaras tecēja pa viņu melnu grumbu izvagoto seju. Bet viena maza asariņa
noritēja pār bārdu un iekrita spainī. Tū-

līt pat spainis līdz pat malām piepildījās
ar tīru, skaidru un garšīgu ūdeni, kādu
viņš nebija sava mūža laikā redzējis.
Viena vienīga grēku nožēlas asara..
Vai arī mes esam gatavi atzīt, ka
pasi savū grekūs nolīdzinat nekad nespesim, vai esam spejīgi nobirdinat kaūt
vienū asarū atzīstot: „Es esmū grecinieks ūn pats mainīties nevarū.” Izmantosim tas iespejas, ko kristīga draūdze
piedava: privato bikti pie bikts teva
(macītaja) ūn Bikts dievkalpojūmūs, jo
ar visparejo greksūdzi svetdienas dievkalpojūma ir stipri par maz, ka perkot
maizi, bet nepaskaidrojot kadū gribam.
Āmen.

PATEICĪBA

mands, Āstra, Voldemars, Olga, Ilona,
Olga, Kristīne, Martins ūn kads anonīms ziedotajs. Ziedojūmū izlietojūms sadalas sekojosi: skaitla 330 izgatavosana ūn ūzstadīsana-35Ls, zales plaūsana-20Ls, svecem ūn altara
ziediem-18Ls, ziediem apsveikūmiem-10Ls, saimniecības lietas-13Ls,
cienastam ūn kūkam-176Ls, kopa
272Ls.

Draūdzes padomes varda velos
pateikties visiem tiem draūdzes locekliem, kūri aktīvi piedalījas mūsū
baznīcas jūbilejas dievkalpojūma ūn
sadraūdzības pasakūma organizesana ūn izpildīsana. Bez Jūsū līdzdalības tas nebūtū iespejams!

Tapat velos pateikties visiem,
kūri ziedoja savūs līdzeklūs so pasakūmū rīkosanai. Kopa ziedotajū saraksta ir 42 cilveki, kūrū vidū ir gan
draūdzes locekli, gan citi Priekūles
ev.lūt. draūdzes atbalstītaji. Kopa tika
saziedots 271 lats. Ziedotajū saraksts: Gūnta, Jūris, Lidija, Dace, Tatjana, Gūnars, Otīlija, Vija, Elita, Emīlija, Dzintra, Āstra, Rita, Gūndega, Inese, Paūlīne, Hermīne, Velta, Irma, Danūta, Irūte, Velta, Irena, Vija, Dzidra,
Ālmants, Dzidra, Āstra, Ālfreds, Vilma, Āūstra, Ingrīda, Emīlija, Iveta, Ār-

Macītajs Ojars Freimanis

Draūdze sanema sekojosūs davinajūmūs: mini altara komplektū
(krūcifikss ūn 2 svectūri) no mac.
Hansa Jensona ūn Madonas draūdzes, ziedū vazi no Embūtes draūdzes, pūteklū sūcejū no Priekūles novada domes ūn 40Ls davinajūmū no
Gramzdas draūdzes.
Dieva vards saka (2. Kor 9:7):
„priecīgū devejū Dievs mīl.” Paldies
par to!
Macītajs Ojars Freimanis

Priekules draudzes kalendārs
2. jūlijs otrdiena
3. jūlijs tresdiena
4. jūlijs cetūrtdiena

7. jūlijs SVĒTDIENA

8. jūlijs pirmdiena
9. jūlijs otrdiena
10. jūlijs tresdiena
11. jūlijs cetūrtdiena
12. jūlijs piektdiena
14. jūlijs SVĒTDIENA
16. jūlijs otrdiena
17. jūlijs tresdiena
18. jūlijs cetūrtdiena
21. jūlijs svētdiena
23. jūlijs otrdiena

24. jūlijs tresdiena
25. jūlijs cetūrtdiena

08:30—Rīta lūgšana (baznīcā)
18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie
12:00—13:00 Pusdienu zupa un sadraudzība
13:30—Dievkalpojums slimnīcas Soc. nodaļā
08:30—Bikts dievkalpojums (baznīca)
9:30—11:00 Mācītāja pieņemšanas laiks
17:30—19:00 Kora mēģinājums
7. SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM
11:00—DIEVKALPOJUMS
12:30—bērna kristības
13:00—Padomes sēde
11:00—DIEVKALPOJUMS
12:00—GROBIŅAS PRĀVESTA IECIRKŅA
MĀCĪTĀJU KONVENTS
08:30—Rīta lūgšana (baznīcā)
18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie
12:00—13:00 Pusdienu zupa un sadraudzība
13:30—Dievkalpojums slimnīcas Soc. nodaļā
14:30—16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks
08:30—Rīta lūgšana (baznīcā)
17:30—19:00 Kora mēģinājums
12:00—kristības
8.SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM
11:00—DIEVKALPOJUMS
08:30—Rīta lūgšana (baznīcā)
18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie
12:00—13:00 Pusdienu zupa un sadraudzība
13:30—Dievkalpojums slimnīcas Soc. nodaļā
14:30—16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks
08:30—Rīta lūgšana (baznīcā)
17:30—19:00 Kora mēģinājums
9.SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM
11:00—DIEVKALPOJUMS
12:30—DZIEDINĀŠANAS DIEVKALPOJUMS
08:30—Rīta lūgšana (baznīcā)
18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie
12:00—13:00 Pusdienu zupa un sadraudzība
13:30—Dievkalpojums slimnīcas Soc. nodaļā
14:30—16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks
08:30—Rīta lūgšana (baznīcā)
17:30—19:00 Kora mēģinājums

28. jūlijs SVĒTDIENA

30. jūlijs otrdiena
31. jūlijs tresdiena

10. SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM
11:00—DIEVKALPOJUMS
mācītāja O. Freimaņa kalpošanas Priekulē
noslēguma dievkalpojums
12:30—bērna kristības
08:30—Rīta lūgšana (baznīcā)
18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie
12:00—13:00 Pusdienu zupa un sadraudzība
13:30—Dievkalpojums slimnīcas Soc. nodaļā
14:30—16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks

Bunkas draudzes kalendārs

14. jūlijs SVĒTDIENA

8. SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM
14:00—DIEVKALPOJUMS

20. jūlijs sestdiena

KAPU SVĒTKI BUNKAS PAGASTĀ
11:30—Bunkas Jaunie kapi
12:00—Bunkas Vecie kapi
13:00—Usaiķu kapi
14:00—Krotes kapi
15:00—Pētera kapi

Kas slēpj savus pārkāpumus, tam neveiksies, kas
atzīst un nožēlo, tas tiks apžēlots.
Špam 28:13 (Bībeles jaūnais tūlkojūms)
Draūdz ū ma cī ta js Ojars Freimanis m.t. 26476209 ūn t. 63429557
Priekūles draūdzes prieks nieks Martins Cukurs t. 63454852,
m.t.26534381
Būnkas draūdzes prieks niece Irute Zing e,t.26128491
Ātbildī gais par izdevūmū Voldemars Vilerts, t.63461647
Ierosina jūmūs ūn atsaūksmes sū tiet: priekūles@lelb.lv

