
Un redzi, Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules 
galam.

(Mateja evanģēlijs 28;20)

 Nedēļa Priekules draudzē.

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

Trešdiena: 12:00- Pusdienas. ( Dr. namā)
                 13:30- Svētbrīdis slimnīcā, mēneša        

pēdējā trešdienā ar sv.vakarēdienu.
                 18:00- Vakara dievkalpojums.

Ceturdiena: 8:30- Rīta lūgšana. ( Baznīcā)
   Mēneša pirmā ceturdienā bikts  
           dievkalpojums.

                 17:30- Kora meģinājums. (Dr. namā)

Sestdiena:   12:00- Iesvētes mācība ( ja    
pieteiksies cilvēki, kurus interesē 
iepazīt Kristu un kristietību)  

17:00- Bībeles stunda. (Dr. namā)

Dievkalpojums svētdienā 10:00.
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Jo es jūsu starpā negribēju neko citu zināt kā vien Jēzu 
Kristu un to pašu krustā sistu. 

(1.Korintiešiem. 2;2)

Mūsu 20/21 gadsimta cilvēkus raksturo apjukums. Kaut kur 
20 gadsimta modernisma nogurdinātais cilvēks ir  pazaudējis 
identitāti,  vērtībsistēmu  un  mērķi.Tādēļ  mūsdienās  modē  ir 
sevis  un  dzīves  jēgas  meklējumi.  Diemžēl  kristietība  nav 
izņēmums. Kā pieaugt garīgi, kā padziļināt ticību, kā draudzes 
locekļus aktivizēt kalpošanā, kā veikt misijas darbu? 

Mēs meklējam metodes un veidus kā to paveikt.  Un mums 
ir  plaša  izvēle  alfa  kursi,  rekolekcijas,  kristīgas  nometnes, 
meditācija  un  daudz  kas  cits.  Tās  visas  ir  labas  lietas,  bet 
nekas no tā nav derīgs, ja neapzināmies mērķi. Mēs metodes 
un formas padaram par galveno. Svarīgi lai vis notiek. 

Bērnībā,  kad  mācijāmies  peldēt  mums  uzlika  piepūšamo 
riņķi,  kad mācijāmies  braukt  ar  riteni  pielika mazos papild 
ritenīšus,  bet  kad  iemācijāmies  peldēt  un  braukt  ar  riteni 
papildierīces noņēma. Metodes un formas, lai cik labas tās arī 
būtu ir tikai šīs palīgierīces. Mūsdienu cilvēka kļūda ir jaukt 
mērķi ar līdzekļiem. Vai kristīgi pasākumi padara baznīcu par 
baznīcu?  Vai  baznīca  ir  baznīca  tādēļ  ka  rīko  kristīgas 
ekskursijas, pārgājienus, vīru vakarus, sievu vakarus? 



Domāju, ka atbildi var atrast šajos apustuļa Pāvila vārdos. 
Baznīcu par baznīcu padara tikai Kristus un tas pats krustā 
sists,  arī  kristieti  par  kristietieti  padara tas  pats  Kristus pie 
krusta.  Visam pārējam,  ir  nozīme  tikai  par  tik  par  cik  tas 
tuvina Kristus krustam.

Apustulis korintiešiem saka: '' jūsu degsme iepriecina, jūsu 
aktivitāte  ir  paraugs  citiem!  Bet...  kur  ir  Kristus  krusts?'' 
Apustulis  atgādina,  ka  kristieši  nepulcējās  uz  pasākumiem, 
bet pulcējās ap un zem krusta zīmes. Baznīca nav sabiedriska 
organizācija,  bet  ja  gribat  varat  to  saukt  par  ''Debesu 
vēstniecību'',  kurā  caur  kristību   tiek  noformēta  vīza  uz 
Debesīm. Un krusta zīme ir robežstabs, kas iezīmē nākotnes 
realitātes  klātbūtni  šodienā.  Lai  pieskārtos  debesīm  ir 
jāpieskarās  krustam.  Krusta  zīme  ar  kuru  apzīmējam  sevi 
dievkalpojuma  sākumā  un  beigās  nav  mistiskis  rituāls,  bet 
piederības zīme. Bet krusts nav tukš, tukš krusts ir tikai saus 
koka gabals, kas neko nedod. Krusts, kurš stāv baznīcā, nav 
tukš,  pie  tā  kāds  ir,  pie  tā  ir  pats  Dievs.  Mēs  varam  par 
krucifiksu  pasmieties,  varam nosaukt  par  elku  un  nepatikā 
novērsties,  bet  varam arī  godbijībā  apklust  un noliekt  savu 
galvu Tā priekšā, kura rokās naglu rētas raksta dārgi pestītos. 
Āmen.

Mācītājs Kārlis Puķītis. 
         

Mācītāja pieņemšana un mājapmeklējumi 
vienojoties pa telefonu mob.26576197.

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

29. Septembrī piektajā septembra svētdienā 
Erceņģeļa Mihaela un visu eņģeļu diena.

Vai tie visi nav kalpotāji gari, izsūtāmi kalpošanai to 
labā, kam jāmanto pestīšana? (Ebr.1:14) 

Un redzi, eņģeļi pie Viņa piestājās un Viņam kalpoja. 
(Mt.4:11)

Tas rakstīts mums par mierinājumu, lai zinām, ka tad, 
kad drosmīgi  cīnāmies  pret  velna  uzbrukumiem,  mums 
kalpo  eņģeļi;  un,  ja  šajā  cīņā  pastāvam,  Dievs  neliks 
mums  pieredzēt  trūkumu.  Drīzāk  jau  eņģeļi  nāks  no 
Debesīm, lai kļūtu par mūsu maizniekiem un pavāriem, 
lai kalpotu mums visās vajadzībās, kā ir rakstīts Mateja 
evaņģēlija  4.nodaļā,  kur eņģeļu kalpošana pieminēta  ne 
paša Kristus dēļ – jo Viņam tas nebūtu vajadzīgs – bet 
gan tādēļ, lai mēs zinātu: ja eņģeļi kalpojuši Kristum, tie 
var kalpot arī mums. 

Es arī vairāk priecātos, ja ap mani pulcētos eņģeļi, nekā 
tad, ja man kalpotu divdesmit četri turku ķeizari ar visu 
savu  varu  un  bagātībām.  Arī  simttūkstoš  bruņotu  vīru 
nespēj  stāties  pretī  vienam  eņģelim.  Eņģeļi  piestājās 
Kristum un kalpoja Viņam. Tie kalpoja Viņam mīlestībā, 
atnesdami  ēdienu,  dzērienu  un  visu,  kas  vien  bija 
vajadzīgs.
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