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Kad pamati grūst, ko darīs taisnais?
Tas Kungs ir savā svētajā namā.
(Psalms 11;4-5)

Pārbaudījuma brīdis

Ikviens, kuram ir interese par Kristu un kristietību, tiek laipni
aicināts pieteikties uz Iesvētes mācībām pie mācītāja.
Draudžu mācītāja Kārļa Puķīša 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
Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs t. 63454852, m.t.26534381
Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,28204385

Kad Dāvids nonāca lielās grūtībās viņš uzdeva
loģisku jautājumu – ko tagad darīt, un pats sev arī
atbildēja – paļauties uz Dievu. Taisns nenozīmē, ka
Dāvids bija bez grēka, jo tas nav iespējams, taisns
nozīmē, ka viņš apzinoties savu grēcīgumu turpina
nelokāmi paļauties uz Dieva žēlastību.
Mēs dzīvojam laikā kad visi pamati grūst. Vēl īsti
nēesam atguvušies no agrāk nepieredzētu ierobežojumu
un aizliegumu sistēmas, kad mūs jau satricina kara
briesmas un ekonomiska katastrofa. Ar to vēl nepietiek un
no otras puses postmoderno liberāļu dēmoniskā
propaganda un demogoģija arvien agresīvāk uzbrūk
Dievišķajai un dabiskajai lietu kārtībai. Liekas ka ļaunais
gūst pilnīgu uzvaru vienā frontē ar spēku, otra ar viltu un
finansēm. Ir sajūta, ka pasaule kurā esam uzauguši, kuru
pazīstam un mīlam šodien iet bojā un tie pamati uz
kuriem esam stāvējuši kuri vienmēr likušies droši un

nesatricināmi brūk. Arī mēs līdz ar Dāvidu varam
iesaukties ko tagad darīt?!
Un šajā brīdī mums arī līdz ar Dāvidu ir jāturpina un
kopā ar viņu jāatrod atbilde negrozāmā un nemainīgā
patiesībā, ka Dievs joprojām ir un vienmēr būs savā
svētajā vietā. Un kad ļaunums būs piepildījis savu mēru
Viņš arī šo esošo ideoloģiju tāpat kā savulaik fašismu,
nacismu un komunismu aizslaucīs vēstures atkritumos.
Lai gan šodien izskatās, ka postmodernisms ir guvis
satriecošu uzvaru, Dievs sev ir atlicinājis kādu mazumiņu
kuram pēcgalā piešķirt valstību. Kristus mazais pulciņš
pastāv tikai un vienīgi iekš Viņa apsolījuma, ka elles
vārtiem to nebūs uzvarēt. Pat visdrūmākajos padomju
varas gados, šis mazais pulciņš pulcējās uz svēto mielastu
jo psalms (23)saka: tu klāji man galdu maniem
naidniekiem redzot. Un šie vārdi ir spēkā arī šodien par
spīti postmoderno liberāļu dusmām un pasaules
trakošanai.
Māc. K. Puķītis

~Lozungs~

Esiet žēlīgi pret tiem kas šaubās.
( Jūdas 22)

~Lūgšana~

Kungs apžēlojies par visiem, kas tiek
vajāti savas ticības dēļ. Vairo tiem drosmi,
dāvā prieku, apgaismo viņu sirdis, lai viņi
zinātu kā šādā brīdī rīkoties. Apžēlojies arī
par viņu vajātajiem, palīdzi viņiem saprast,
ka tie kalpo ļauniem mērķiem un ir ļaunā
spēka darbarīki. Āmen
~Informācija~
Kapu svētki:
30.07.2022.
Laiks

Vieta

11:00
12:00
13:00
14:00

Mazgramzda
Judi
Stervēni
Nodegas

07.08.2022.
Laiks

Vieta

15:00
16:00

Mālkalni
Lībji

