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)

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!
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Un viņš sacīja:'' Jēzu, piemini mani,
kad tu nāksi savā valstībā!''
(Lk.23;42)
Pēdējā vēlēšanās lūgšanā
Šī ir viena no visīsākajām lūgšanām, kura pieminēta
Svētajos Rakstos, bet neskatoties uz savu īsumu tā arī ir
viena no vissvarīgākajam lūgšanām. Mēs savu ikdienu
piepildām ar lietām kuras ir ''neatliekami svarīgas'' šajā
brīdī, bet kādu mirkli vēlāk jau ir pārstājušas mums
interesēt , tad varētu teikt- kā dzīvojam tā arī Dievu
lūdzam , piepildot savu lūgšanu ar niekiem, kuri ir svarīgi
vien īsu mirkli.
Šis vīrs to laiku, kas viņam no Dieva bija atvēlēts
izniekoja dzenoties pēc mirkļa labumiem, to dēļ pat
pārkāpjot likumus, un galu galā tas viņu noveda pie
karātavām, šajā gadijumā pie krusta. Bet savas dzīvēs
pēdējos brīžus viņš izmanto lietderīgāk kā visu parējo
laiku. Viņš nesāk žēloties par sliktiem vecākiem, grūtu
bērnību, neiejūtīgiem tiesnešiem, viņš dara vienīgo, kam
šajā situācijā ir jēga- lūdz Dievu. Un arī te viņš nesāk
stāstīt cik ļoti viņš nožēlo savus grēkus un cik ļoti grib
mainīties kļūt par labu kristieti, ja vien Dievs viņu

pasargās. Viņš saprot, ka nekam no tā visa nav jēgas, viņš
šobrīd stāv uz elles sliekšņa un svarīgs ir tikai viens –
KRISTUS.
Diemžēl daudziem kristiešiem tas šķiet netaisnīgi.
Viņi visu dzīvi ir bijuši ar Dievu- tad kāda jēga ir nākt uz
dievkalpojumiem, piedalīties draudzes kalpošanā veltīt
tam savu laiku un spēku, ja var tā iešmaukt pēdējā brīdī
caur durvju šķirbu. Daudzi ir neapmierināti ar cilvēkiem,
kuri reti ir dievkalpojumos, bet pēcgalā saņem to pašu
žēlastību.Vai tad tiešām būšana dievkalpojumā kopā ar
Pestītāju ir tik smags un nepatīkams darbs? Ja mēs
uzskatam, ka tas ir mūsu pienesums Dievam, tad varbūt
tas tā ir, bet tā nav kristietība. Kristietībā tu esi saņēmis
žēlastību būt ar Pestītāju, tā ir iespēja saņemt viņa
dāvanas daudzu gadu garumā. Viņš dalās savā mierā,
spēkā, stiprinājumā. Savukārt tam, kurš žēlastību saņem
pēdējā brīdī, tas viss ir garām pagājis un zaudēts. Un
patiesībā šāda pēdējā mirkļa žēlastība ir cerības avots, ka
tiem jūsu mīļajiem cilvēkiem, par kuriem jūs uztraucaties,
kuri vēl ir bez ticības un Pestīšanas vēl arvien nekas nav
zudis, bet viss vēl ir iespējams. Paldies Pestītājam ka tā
žēlastība kura Viņā mājo ir tik daudz pārāka par tām
žēlastības drupačām kas piemīt mums.
Māc. Kārlis Puķītis

Informācija
Bunkas draudzē:
14.augustā plkst. 10.00 Dievkalpojums
26.augustā plkst. 15.00 Bībeles stunda ar sv. Vakarēdienu.

Kapu svētki
Priekules pagastā:
27.augustā- plkst. 11.30 Mazgramzdas kapos,
plkst. 13.00 Stervēnu kapos,
plkst. 14.00 Nodegau kapos,
plkst.15.00 Elku kapos.
~Pārdomām~

Ielaid sevī Mī lestī bu
Ielaid sevī Kristus Gaismu,
Ielaid to, lai spoži spīd –
Viņa tuvums spēj ik brīdi
Svētīgu to padarīt.
Ielaid sevī Kristus Gaismu,
Ielaid – tumsa atkāpsies,
Katru ļaunā cirsto brūci
Kristus maigās rokas sies.
Ielaid sevī Kristus Vārdu,
Ielaid, lai tas gaismā ceļ –
Tā kā abpusgriezīgs zobens
Aizmigušu sirdi šķeļ.
Ielaid sevī mīlestību,
Mīlestība – tā ir Dievs!
Mīlot cilvēkus un Kristu,
Visi ceļi pašķirsies
Rasma Vērniece
Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs t. 63454852, m.t.26534381
Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,26024146

