Un redzi, Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam.
(Mateja evanģēlijs 28;20)
Nedēļa Priekules draudzē.
1.marts – 31.marts 2014. Nr 3 (123)

Otrdiena:
4., 11., 18., 25.
( Marts )

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

Trešdiena:
12:00- Pusdienas. ( Dr. namā)
5., 12., 19., 26.
13:30- Svētbrīdis slimnīcā, mēneša
( Marts)
pēdējā trešdienā ar sv.vakarēdienu.
18:00- Vakara dievkalpojums.
Ceturdiena:
6., 13., 20., 27.
( Marts)

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

Sestdiena:
12:00- Iesvētes mācība
1., 8., 15., 22. , 29.
( Marts )

Dievkalpojums svētdienā 10:00.
2., 9., 16., 23. 30 - Marts

Svētdienas skola – plkst. 10.00 - ( Dievkalpojuma laikā)
plkst. 16:00 – AA Sapulce. ( Dr. Namā)

Priekules evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ. nr. 90000159744 Aizputes iela 10, Priekule
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No tā visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi,
ja jums būs mīlestība savā starpā. (Jāņa evanģēlijs 13;35.)

Lielais pārpratums.
Viens no visvairāk sabojātākajiem vardiem mūsdienās
ir vārds mīlestība. Caur sentementāliem dzejdariem un
romantiskiem rakstniekiem šis vārds ir neglābjami
pārcelts emociju un jūtu pasaulē, ka mūsdienu kristieši
vairs nesaprot tā būtību un rodas parpratums. Protams ka
jūtas ir mīlestības sastavdaļa, bez tām iztikt nevar, bet tās
nebūt nav galvenajā un nozīmīgākajā vietā liekamas.
Bībelē vārds mīlestība ir darbības vārds! Tas vienmēr
paredz rīcību.
Viens no biežāk lietotajiem un iemīļotākajiem pantiem
Bībelē ir Jāņa evanģēlija 3;16-17, par to ka Dievs tik ļoti
pasauli mīlējis, ka sūtija savu Dēlu. Ko tad Dieva dēls
darīja? Vai atzinās cilvēcei mīlestībā? Vai visiem stāstīja
cik ļoti Dievs viņus mīl. Nē! Tas viss ir izteikts ticības
apliecības otraja artikulā: piedzimis, cietis, miris,
augšāmcēlies, uzkāpis debesīs, sēdies pie Tēva labas
rokas. Ievērojāt? Tikai darbības vārdi, īsi, precīzi, skaidri
un vīrišķīgi, bez pliekana sentementa, un asarainam
emocijām. Ko gan tas grēcīgajai pasaulei būtu līdzējis, ja

Kristus tikai būtu stāstījis par Dieva mīlestību uz
cilvēkiem un neko no visa šā nebūtu paveicis?
Mīlestības bauslis liekās tik grūts tādēļ, ka esam
Pestītāju pārpratuši. Viņš nekur nesaka, ka mums jāizjūt
patika vienam pret otru, un vēl jo vairāk pret
ienaidniekiem. Mums ir jārīkojās tā, itkā viņi mums
patiktu. Ja pavēle būtu par jūtām, kā gan pasaule par
mūsu iekšējām jūtām ko varētu zināt un mūsos atpazīt
Kristus mācekļus. Kristus neprasa no mums jūtas un
emocijas, bet gan vārdus un darbus. Mīlēt vārdos nozīmē
stastīt par cilvēka-grēcinieka neglābjamo samaitātību un
bezcerīgo stavokli Dieva priekšā, ka arī vēl jo vairak par
žēlastību un pestīšanu, kuru Kristus ar savu nāvi un
augšāmcelšanos, šiem bezcerīgajiem grēciniekiem
sagādājis. Tādejadi pievedot cilvēkus pie paša galvenā
mūžīgās dzīvīvības Dieva valstībā. Ja mēs cilvēkus
nepievedam pie debesu un mūžības lietām tad velta visa
mūsu kalpošana, rosība, sviedri un pūliņi. Baznīcas
uzdevums nav uzlabot šo pasauli vai atvieglināt cilveku
dzīvi un stavokli šaja pasaulē, bet vest uz nākamo.
Palīdzība šīs pasaules lietās ir tā sakot labais un derīgais
blakus efekts. Mīlēt darbos nozīmē kalpot ikdienas
vajadzībās, atrast laiku, spēku, gudrību un galvenais
gribēšanu likt citu cilvēku vajadzības augstāk par savam
velmēm, vajadzībām un mērķiem. No šādas attieksmes
un rīcības vienam pret otru pasaule kristiešos atpazīst
Kristus mācekļus. Pasaule var pasmīnēt par Kristus
macekļu lēnprātību un pazemību, tā var arī apbrīnot
ziedošanos un pašaizliedzību, bet mācekļus neintresē
nedz pasaules cieņa un atzinība, nedz tie baidās no tās

izsmiekla un nicinajuma. Tie tikai klausās un mācās sava
Kunga vārdus gaidot uz Viņa apsolījuma piepildīšanos.
Draudzes mācītājs Kārlis Puķītis
Pelnu trešdiena: 5. martā. Dievkalpojums plkst.18.00
Bunkas draudzē dievkalpojumi:
Mēneša otrā un ceturtā svētdienā. 10:00.
Mācītāja pieņemšana un mājapmeklējumi vienojoties pa
telefonu mob.26576197.
Jo kas es esmu, un kas ir mana tauta, ka mēs paši spētu šādā kārtā
nest labprātīgus ziedojumus? Bet no Tevis ir viss , un no Tevis paša
rokas mēs dodam Tev. ( Pirmā Laiku 29:14)

Pārskats par 2013.gada draudzes plānotā budžeta izpildi.
Plānoto 9400 Ls vietā esam ieņēmuši 10261 Ls, t.i. 861 Ls vairāk.
Ziedojuma veids

Plāns.
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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, mob.t. 26516737
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