Un redzi, Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam.
(Mateja
evanģēlijs
28;20)
Nedēļa Priekules draudzē
Svētdiena: plkst. 10:00 DIEVKALPOJUMS
plkst. 16:00 AA Sapulce (Draudzes namā)
Otrdiena: plkst. 8:30 Rīta lūgšana (Baznīcā)
plkst. 18:00 AA sapulce (Draudzes namā)
Trešdiena: plkst. 12:00 Pusdienas (Draudzes namā)
plkst. 13:00 Svētbrīdis slimnīcā, -mēneša pēdējā
trešdienā ar Sv. Vakarēdienu
no plkst.15:30 līdz 17:30 -mācītāja pieņemšana
(Draudzes namā)
plkst. 18:00 vakara Dievkalpojums (Baznīcā)
Ceturtdiena: plkst. 8:30 Rīta lūgšana (Baznīcā)

Bunkas draudzē dievkalpojumi:
Mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā plkst. 10:00
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
Draudzes mājaslapā internetā www.priekules.lelb.lv var apskatīties
fotogrāfijas un iegūt aktuālo informāciju par draudzes dzīvi!

Priekules evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ. nr. 90000159744 Aizputes iela 10,
Priekule"Swedbank"AS BIC/SWIFTkods: HABALV22
Konta numurs: LV70HABA0551032379685
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Tomēr nepriecājieties par to,
ka gari jums paklausa, bet priecājieties
par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs.
(Lk. 10;20)

Mācekļu prieks
Jēzus mācekļi ir atgriezušies pie sava skolotājā, viņi ir
pacilāti, pārpilni laimes. Un kā gan lai nepriecājās, ja daudzi
uzklausīja evanģēlija vēsti, ja daudzus slimus viņi dziedināja,
daudziem ļaunus garus izdzina- kādi spoži panākumi, kāda
uzvara. Mēs no viņiem neatšķiramies- arī mēs priecājamies par
panākumiem- labi apmeklētiem dievkalpojumiem un
evaņģelizācijas pasākumiem, par dziedināšanām un ļauno garu
izdzīšanām, kas notiek baznīcā. Mums liekās, ka panākumi- tas ir
labi un Pestītājs noteikti ar mums ļoti lepojās. Tas ir ļoti
cilvēciski, ļoti saprotami. Bet...
Liekas, Jēzus nemaz nesteidzās dalīt šo mācekļu prieku, bet
gan mazliet atvēsina, un vērš mācekļu domas prom no viņu
panākumiem. Tas nenozīmē ka panākumi un ticības uzvaras ir
sliktas, nebūt nē, bet tās nav galvenais. Protams ir brīnišķīgi, ja
cilvēkam pēc eļļas svaidīšanas vairs nesāp, ja pēc mājas iesvētes
ģimene var atviegloti uzelpot, jo ļaunie gari viņus vairs nemoka.
Bet vai viņu vārdi tiek ierakstīti debesīs?
Panākumi sludināšanā, dziedināšanā, ļaunu garu izdzīšana,
nenozīmē arī dvēseļu pestīšanu. Jēzus savus mācekļus un protams
arī mūs dara uzmanīgus, ka tad kad pienāks mūsu laiks šo pasauli
pamest, visām šīm lietām vairs nebūs nozīme. Mēs- cilvēki

dzīvojam laikā un telpā, tas mūs ierobežo netikai fiziski. Tādēļ arī
garīgi paceļam šī brīža vajadzības pār mūžības lietām, šī brīža
dziedināšanu vai materiālu svētību pāri mūžībai kopā ar pestītāju.
Šīs svētības protams ir labas, jo ir Dieva dotas. Bet Dievs tās ir
devis ierobežotai lietošanai laikā un telpā.
Reiz Jēzus māceklis Pēteris apliecināja: '' Kungs, pie kā
mēs iesim, Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi.''(Jņ. 6;68). Dieva vārdi
un sakramenti, tās ir svētības, kuras Dievs ir devis un kuras nav
pakļautas laikam un telpai, jo nāk no mūžības, tādēļ pārspēj laiku
un telpu. Priecājietes, ka caur Dieva vārdu un sakramentu
lietošanu jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs, un rūpīgi raugietes, ka to
nepazaudējat, ka jūsu vārds netiek no dzīvības grāmatas izdzēsts.
Pastāv bīstamība, ka savā velmē pēc laicīgajām svētībām
aizmirstam mūžīgo svētību. Tā kā tas gadijās jūdiem, kas gaidīja
glābēju, kurš viņus atbrīvotu no Romas okupācijas, uzvarētu
ienaidniekus un nodibinātu miera, labklājības un taisnības valstību
Palestīnā. Kad Pestītājs atnāca viņi to noraidīja, jo Viņa valstība
nav no šīs pasaules un spītīgi turpina gaidīt pašu izdomāto
glābēju.
Tāpēc katru reizi pēc sv. Vakarēdiena mielasta tiek
atgādināts: mūsu Kunga, Jēzus Kristus patiesa miesa un asinis, lai
jūs uztur īstenā ticībā uz mūžīgo dzīvošanu!
Māc. Kārlis Puķītis

ZIŅOJUMI
1.augustā plkst. 15:00 LELB Liepājas diacēzes bīskapa Pāvila
Brūvera autobiogrāfiska lekcija
12.augustā trešdienas vakara dievkalpojums plkst. 18:00- veltīts
bīskapa Meinarda dienai
Kapusvētki

1.augustā plkst. 11:00 Mālkalna kapos

12:00 Lībju kapos
15.augustā plkst. 11:00 Mazgramzdas kapos
12:00 Judu kapos
13:30 Stervēnu kapos
14:30 Nodegu kapos
15.augustā notiks kapusvētki arī Virgas pagasta kapos (kalpos
viesmācītājs) -plkst.: 12:00 Virgas kapos
13:00 Paplakas kapos
14:30 Purmsātu kapos
~Pārdomām~
Jēzus ir patiesā maize, kas nākusi no debesīm, lai mums dotu
mūžīgu dzīvību (Jāņa 6:33-35). Tādēļ mēs varam arī būt droši, ka Viņš
mūs nepametīs šajā dzīvē un dos mums dienišķo maizi. Mums nav
jāmeklē glābiņš šīs pasaules “cilvēku viltīgajā spēlē”, kura tik bieži
izmanto nāvi, lai glābtos no problēmām (Efeziešiem 4:14). Mēs esam
dalībnieki un uzticamies Dzīvības Maizei.
Lūgšana: Dzīvības Maize, Tu man esi devis mūžīgo dzīvību. Dari
mani spējīgu dzīvot dzīvi, kas ir vērsta uz Tevi un Tavu gribu. Āmen.
Slimība, kas atņem spriešanas spēju vai ir neārstējama, var
novest mūs izmisumā līdz mēs sakām vārdus, kurus teica pravietis
Elija tuksnesī: “Kungs, nu ir gana! Ņem manu dvēseli” (1.Ķēniņu
19:4). Vēlmē pamest šīs zemes ciešanas un būt kopā ar Kristu nav
nekā nepareiza. Taču ne mums pašiem, bet tikai Dievam ir tiesības
ņemt mūsu dzīvību. Kamēr Viņš mums dod dzīvot, Viņš arī dod jēgu
šai dzīvei.

Lūgšana: Jēzu, dod man pacietību izturēt un ticību
uzticēties Tev un Tavai gribai manās ciešanās. Āmen.

No Luterāņi dzīvībai.lv /tulk. J. Diekonts/
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