Un redzi, Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules
galam.
(Mateja evanģēlijs 28;20)

Nedēļa Priekules draudzē.
Otrdiena:
5., 12., 19., 26.

8:30 - Rīta lūgšana. ( Baznīcā)
18:00 - AA. Sapulce. ( Dr. namā)

( Novembris )

Trešdiena:

12:00- Pusdienas. ( Dr. namā)
6., 13., 20., 27.
13:30- Svētbrīdis slimnīcā, mēneša
( Novembris ) pēdējā trešdienā ar sv.vakarēdienu.
18:00- Vakara dievkalpojums.
Ceturdiena:
7., 14., 21., 28.

8:30- Rīta lūgšana. ( Baznīcā)
17:30- Kora meģinājums. (Dr. namā)

( Novembris )

Sestdiena: 12:00- Iesvētes mācība
2., 9., 16., 23. , 30.
( Novembris )

Dievkalpojums svētdienā 10:00.
3., 10., 17., 24. - Novembris

Svētdienas skola – plkst. 10.00 - ( Dievkalpojuma laikā)
plkst. 16:00 – AA Sapulce. ( Dr. Namā)
1.novembris – 30.novembris 2013. Nr 11 (119)

Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakam:'' Redzi,
Dieva mājoklis pie cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū,
un tie būs Viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem,
Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs
nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs,
jo kas bija ir pagājis.'' (Jāņa atklāsme 21; 3-4)

Nevis jauna dzīve, bet jauna dzīvība.
Novembrī dienas kļūst īsākas, un tumšās stundas kļūst
garākas. Liekas tumsa pārņem pasauli un nekas tai nespēj
pretoties. Bet tieši šajā tumšākajā laikā kapos tiek
aizdedzinātas svecītes. Vai tad mazas svecītes vārgā gaismiņa,
kuru var izdzēst katra vēja pūsma var izkliedēt lielo tumsu?
Liekas trūkst jebkādas loģikas. Bet tiešām var! Kad jūs
braucat cauri Latvijas ciemiem un mazpilsētām, jūs redzat
gaismu, gaismu kas nāk no kapsētām, jo viena svecīte gan
nespēj kliedēt tumsu, bet daudzas kopā var.
Novembra beigas ir laiks kad baznīca svin mūžības
svētdienu. Kristietība daudz runā par jaunu dzīvi Kristū, ka
kristieša dzīve mainās, pēctam kad cilveks kļuvis ticīgs, viņš
sak dzīvot jaunu no pasaules dzīves atšķirīgu dzīvi. Bet ko
šādas runas līdz stāvot pie svaigas kapa kopiņas? Ko gan līdz
šī jaunā dzīve, ja nāve tai pieliek punktu? Jauna dzīve gan
neko nelīdz, bet jauna dzīvība, tas gan ir kvalitatīvi, kas
pavisam cits. Trīs burti vienā mazā vardā maina visu.

Kristus ar savu augšāmcelšanos ienesa šajā pasaulē jaunu
dzīvību, dzīvību kura jau ir šaja pasaulē, bet patiesība pieder
nākamajai. Dzīvību, kura nebeidzās pie kapa, dzīvību par
kuru nāvei nav varas. Nāvei vairs nepieder pēdējais vārds.
Apustulis Pāvils izsaucās:'' Nāve ir aprīta uzvarā!..., bet
paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu Kungu
Jēzu Kristu.'' 1Kor;15. Šo dzīvību mēs saņēmām kristībā, šo
dzīvību saņem katrs bērniņš, kurš top kristīts.
No saviem vecākiem mēs saņemam dzīvību, kuru reiz
paņems nāve, no Kristus mēs saņemam jaunu dzīvību, pār
kuru nāvei nav varas. Mūžības svētdiena ir baznīcas gada
pēdējā svētdiena, un loģiski, ka tajā mes pārdomājam beigu
lietas. Tas ir nevis skats atpakaļ, pieminot kāda bija mūsu
aizgājušo tuvinieku dzīve šajā pasaulē, bet tas ir skats uz
priekšu uz nākamo pasauli, kuru Kristus priekš mums un
visiem, kuri Kristū aizmiguši ir sagatavojis. Sveces gaisma
kapsētā ir šīs jaunās dzīvības simbols, Kristus gaisma kura
kliedē nāves un tumsas valstību. Sveces liesmiņa, kas priecīgi
dejo pie kapu kopiņas, it kā dzied:'' Nāvei spēks nu atņemts
ir, lauzta arī elles vara. Kristus ļaudis skandina Dievam
gods allelujā!''(dziesma 121). Šī jaunā dzīvība plūst pa mūsu
vēnām un piepilda katru mūsu ķermeņa šūniņu svētā
vakarēdiena mielastā, lai reiz pēcgalā mūs celtu no kapa, kā

arī reiz mūsu Kungs tapa uzcelts.
Mācītājs Kārlis Puķītis.

...........................................................................................
Bunkas draudzē dievkalpojumi:
Mēneša otrā un ceturtā svētdienā. 10:00.
.................................................................................................

Pirmdienā, 18. Novembrī plkst.18.00
Latvijas Republikas Proklamēšanas 95.gadienas

Ekumēnisks dievkalpojums.
..................................................................................................
Sestdienā, 23. Novembrī plkst.15.00
Mirušo piemiņas diena
Lībju kapos.
...................................................................................................
..Mācītāja pieņemšana un mājapmeklējumi
vienojoties pa telefonu mob.26576197.
...........................................................................................................................................

Ekskursijas Priekules ev.lut. baznīcā 2013.gadā.
Vadītāja Vija Kluce, muzikālais pavadījums Kārlis Klucis.
1. Zviedru delegācija – aprīlis.
2. Viesu ārstu delegācija – maijs
3. Kultūras darbinieku delegācija – maijs
4. Gaviezes pamatsskola – 20.maijs
5. Pedagoģiskie darbinieki – 24.maijs
6. Skolnieku delegācija 28.maijs
7. Virgas metodistu baznīcas nometnes delegācija – 8.jūnijs
8. Cīravas arodvidusskolas pedagogi – 24.jūlijā
9. Virgas pamatskola – 11.septembris
10. Amerikas delegācija no Belvju – 17.septembris
11. Amerikāņu baptistu delegācija – 20.septembris
12. Gramzdas pamatskolas skolēni – 8.oktobrī
Paldies vadītājai Vijai un ērģelniekam Kārlim par nesavtīgo un
pašaizliedzīgo darbu, sagaidot un iepazīstinot mūsu ciemiņus ar
Priekules ev.lut. baznīcas vēsturi, baznīcas iekārtojumu un mūsu
draudzes dzīvi, tradīcijām un ikdienu.
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
Atbildīgais par izdevumu Voldemārs Vilerts, t.63461647

