Un redzi, Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam.
(Mateja evanģēlijs 28;20)
Nedēļa Priekules draudzē
Svētdiena: plkst. 10.00 Dievkalpojums
5., 12., 19., 26. plkst. 16:00 – AA Sapulce. ( Dr. Namā)
aprīlis
Otrdiena:
7., 14., 21., 28.
aprīlis

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

Trešās dienas rīts

Trešdiena:
12:00 - Pusdienas. ( Dr. namā)
1., 8., 15., 22., 29. 13:30 - Svētbrīdis slimnīcā, mēneša
aprīlis
pēdējā trešdienā ar Sv.vakarēdienu.
18:00 - Vakara dievkalpojums.
Ceturdiena:
2., 9., 16., 23., 30.
aprīlis

Pieminiet, ko Viņš jums runājis, vēl Galilejā būdams,sacīdams:
'' Cilvēka Dēlam būs tapt nodotam grēcinieku rokās
un tapt krustā sistam un trešā dienā augšāmcelties.''
(Lk. 24; 6-7).

8:30 - Rīta lūgšana. ( Baznīcā)
17.00 – Draudzes kora mēģinājums

Bunkas draudzē dievkalpojumi:
Mēneša otrā un ceturtajā svētdienā. 10:00.
6. aprīlī plkst. 10:00 Kristus augšāmcelšanās dievkalpojums

Ikviens, kuram ir interese par Kristu un kristietību, tiek
laipni aicināts pieteikties uz Iesvētes mācībām pie mācītāja.
Mācītāja pieņemšana un mājapmeklējumi piesakoties pa
telefonu mob.26576197.
Priekules evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ. nr. 90000159744 Aizputes iela 10,
Priekule"Swedbank"AS BIC/SWIFTkods: HABALV22
Konta numurs: LV70HABA0551032379685
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Kristieši ir Kristus mācekļi, tāpat kā apustustuļi, kuri toreiz
bija Jēzus pirmie mācekļi. Lielais vairums kristiešu apliecina, ka
Dieva vārds bībelē ir nemaldīgs un visās lietās patiess, tā tam arī
jābūt, jo nav jau jēgas ticēt kam tādam, ko neuzskatām par patiesu.
Kāmēr tas ir teorijas lauciņā, papļāpāšana pie tējas galda vai
vienkārši kristīgā sabiedrībā, viss ir jauki un izdodās, bet kad šī
ticība jāpielieto praksē, tik gludi gan vairs neiet. Kad tas ko redzam
sev apkārt vai piedzīvojam savā dzīvē krasi kontrastē ar to ko saka
un apsola Dieva vārds, tad parasti ticība Dieva vārda patiesumam
piekāpjās tā priekšā, kas ir acīmredzams un ko izlaižam caur savas
pieredzes un zināšanu prizmu.
Un te nu mēs neatšķiramies no Jēzus mācekļiem. Nedēļas
pirmās dienas rītā, tukšais kaps ir tādā pretrunā ar visu cilvēcisko
pieredzi un zināšanām, ka neviens no viņiem nepiemin ko Pestītājs
pats viņiem teicis, bet tā vietā meklē cilvēciski saprotamus un
pieņemamus skaidrojumus. Interesanti, ka kristieši daudz sludina
par Dieva visvarenību, ka Dievs var visas lietas, bet tikko kaut
nedaudz nākas ar šo visvarenību saskarties, tā mēs sakam:'' nē, tas
nav iespējams, tā nevar būt!'' It īpaši spilgti tas parādās strīdos par
altāra sakramentu, kaut gan Tas kurš saka:'' tā ir mana miesa..., tās ir

manas asinis.”, ir Tas pats kurš teica, ka trešajā dienā
augšāmcelsies. Kā tad mēs vienam Viņa vārdam ticam, bet citam
nē. Vai nu Viņš abās lietās runā patiesību, vai abās lietās melo.
Kristus augšāmcelšanās fakts ir tik pat nepierādīts un nepierādāms,
kā Viņa miesas un asiņu klātbūtne altāra sakramentā. Un tā tam ari
jābūt. Kristus speciāli neatstāj nekādus fiziskus pierādījumus savam
augšāmcelšanās notikumam, lai mēs ticētu Viņam, tādēļ, ka Tas ir
Viņš, kas to paveic, nevis tādēļ, ka tas ir mums pierādīts. Ja Dievs
patiesi ir visvarens un visu lietu radītājs, tad ir tiešām muļķīgi prasīt,
lai Viņš atskaitās par katru savu soli un pierāda katru savu vārdu.
Ja reiz ticam, ka Dievs ir, tad nākās ticēt, ka Viņš darbojas tā
kā pats vēlas, nevis tā kā mēs to iedomājamies un sagaidām. Viņš
mūsu padomu neprasīja nedz, kad šo pasauli radīja, nedz kad trešajā
dienā dzīvs no kapa iznāca, Viņš nenotur konsultācijas un nepieņem
balsojumus, Viņš dara,... mēs tam varam nepiekrist un no Viņa
novērsties vai arī noliekt savu lepno un spītīgo galvu augšāmceltā
radības Kunga priekšā un līdz ar apustuli Tomu atzīt:'' Mans Kungs
un mans Dievs!''. Un līdz ar visu kristīgo baznīcu katrā
dievkalpojumā atkal un atkal no jauna apliecināt: cietis un aprakts,
un trešajā dienā augšāmcēlies pēc Svētajiem Rakstiem, lai saņemtu
augšāmceltā Pestītāja žēlastību grēku piedošanā un atrastu žēlastību
un apžēlošanu pie Viņa majestātes godības troņa.
Māc. Kārlis Puķītis

Klusās nedēļas un Lieldienu dievkalpošana
mūsu draudzē
29.martā plkst. 10:00 -Palmu svētdienas dievkalpojums
2.aprīlī plkst. 18:00 -Zaļās ceturtdienas dievkalpojums
3.aprīlī plkst. 11:00- Lielās Piektdienas ekumēnisks
svētbrīdis Babtistu baznīcā, sekos Krusta ceļš cauri pilsētai
un ap plkst. 12:00 noslēgsies mūsu baznīcā ar
dievkalpojumu

4.aprīlī plkst. 18.00 -Klusās sestdienas dievkalpojums
5.aprīlī plkst. 10:00 -Kristus augšāmcelšanās dievkalpojums
ZIŅOJUMI
~No 22. marta līdz 26. aprīlim mūsu draudzes mājā ir
apskatāma Regīnes-Antoņinas Danienes radošo darbu
izstāde.
~ 12. aprīlī mūsu draudzē viesosies “Gideonu” pārstāvji,
pēc dievkalpojuma būs sadraudzība.
~ 26. aprīlī pie mums baznīcā viesosies Ingrijas luterāņu
baznīcas (Krievija) bīskaps V.Ivanovs un misijas darba
vadītājs I.Lapšins.
Plkst. 15:00 lekcija: “Grēksūdzes sakraments un nožēla
Luterāņu mācībā un praksē” (krievu valodā).
Pēc lekcijas sadraudzība pie tējas galda.
Laipni aicinām ikvienu apmeklēt šos pasākumus, lai
padziļinātu savas zināšānas par Dieva vārdu!
MĒNEŠA LOZUNGS
Patiesi, šis bija Dieva Dēls! (Mt 27:54)
Mācītāja pieņemšana: trešdienās no plkst. 15:30 līdz 17:30 !
Draudzes mājaslapā internetā www.priekules.lelb.lv var apskatīties
fotogrāfijas un iegūt aktuālo informāciju par draudzes dzīvi!
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
Atbildīgā par izdevumu Gunta Dzintare, mob.t. 26426979

