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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Tad ķēniņš iegāja viesus aplūkot
un ieraudzīja tur vienu cilvēku, kas
nebija ģērbies kāzu drēbēs... (Mateja 22:11)

Kāzu drēbes
Lasot šo līdzību par lielo mielastu no Mateja
evanģēlija rodās tāda kā netaisnīguma izjūta. Ķēniņš liek
kalpiem atvest ļaudis no sētmalēm un lielceļiem, kā gan
šie ļaudis varētu būt atbilstoši ķēnišķām kāzām tērpti?
Kur gan šiem nabadzīgiem ļaudīm tik greznas drēbes
rast? Vai nav netaisnīgi šo cilvēku tāda briesmīgā veidā
sodīt? Liekas ķēniņš ir despots, kurš dara kā tam tīk,
nerēķinoties ar citu cilvēku iespējām un vajadzībām. Ja
ķēniņš šajā līdzībā simbolizē Dievu, un mielasta nams
debesu valstību... tad kā, lai ticībā kristieši šo pieņem?
Vai mums tiešām jātic uz netaisnu un despotisku Dievu?
Tā liekas tikai līdz brīdim,kad sākam iepazīt Tuvo
Austrumu kultūru, jo lai ari Svētie raksti domāti visām
tautām, visās zemēs un visos laikos, tomēr līdzības Jēzus
stāsta pirmkārt saviem klausītājiem konkrētā vietā un
laikā tā, lai viņi to varētu saprast, tātad atbilstoši
1.gadsimta Tuvo Austrumu kultūrai.
Tuvie Austrumi, tas ir tuksnesis- smiltis, putekļi,
akmeņi un liels karstums tādēļ ceļinieki vienmēr ieradās

netīri, noputējuši un nosvīduši. Tādēļ Tuvo Austrumu
viesmīlības tradīcija paredz, ka namatēvs sagatavo priekš
viesiem ūdeni, kurā nomazgāties un jaunas tīras drēbes,
ko apvilkt. Pirms viesi ienāk mielasta telpā tie sakopušies,
nomazgājusies, pārģērbušies atbilstoši svinīgajam
notikumam.
Viens no viesiem ir nicinājis saimnieka laipnību un
viņa dāvanu nav pieņēmis, nācis mielastā netīrās
necienīgās drēbēs, tādēļ ari taisnīgi no mielasta top
izraidīts.
Debesu valstībā var ieiet tikai tad, ja esi mazgāts
kristību ūdenī un ticibā esi ietērpts jaunās svinīgās Kristus
taisnības drēbēs. Ar savu taisnību un saviem darbiem, tas
ir ar vecām grēka nosmērētām drēbēm Debesu godības
svinībās neviens nevar ieiet. Ūdeni un jaunās drēbes
godības ķēniņš(Kristus) pats ir sagatavojis un sniedz kā
savu dāvanu katram dzīves ceļos nogurušam un grēka
nastas nomocītam ceļiniekam, kura ceļa mērķis ir Debesu
Valstība.
Māc. K. Puķītis

~Informācija~
14.augusts- bīskapa Meinarda diena, pl. 18.00
dievkalpojums Sv.Trīsvienības katedrālē, Liepājā, kurā
bīskaps H. Jensons ordinēs mācītāja amatā kalpošanai
Liepājas diacēzē četrus jaunus mācītājus.
Bunkas draudzē Dievkalpojumi:
13.augustā plkst.10.00
~Pārdomām~

Dzīvības Vārds :
Tādēļ es lūdzu, lai jūsu mīlestība arvien vairāk
pārplūstu atzīšanā un dziļā sapratnē, lai visi pārbaudījumi
jūs pārliecinātu, kas ir labāks, lai jūs būtu sirdsskaidri un
nevainojami Kristus dienai, pārpilni ar taisnības
augļiem, kas nāk caur Jēzu Kristu, Dieva godam un slavai.
Apustuļa Pāvila vēstule filipiešiem 1:9-11
TAS, KO DIEVS MUMS SAKA, IR –
- TU ESI RADĪTS
Kāds ir nolēmis, ka tu dzīvosi. Ja Dievs tevi nebūtu
gribējis, tad tu šeit nebūtu. Pilnīgi neatkarīgi no tā, kāds tu
esi, Dievs tevi vēlas. “Jo Tu radīji manas īkstis, Tu mani
veidoji un piešķīri man ķermeni manas mātes miesās. Es
Tev pateicos, ka esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi
darbi, mana dvēsele to labi zina. Manas būtes veidojums
Tev nebija apslēpts, kad es slepenībā tapu radīts, zemes
dziļumos veidots.” Psalms 139:13-15
- TU ESI VĒRTĪGS
Tam ir nozīme, ka tu dzīvo. Manu vērtību nosaka tas,
ka pats Dievs vēlas mani. Lietas vērtību parāda tās cena. Par
mani un tevi Dievs samaksāja visaugstāko cenu – Viņš
atdeva savu Dēlu Jēzu Kristu. “Jo tik ļoti Dievs pasauli
mīlējis, ka Viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai
neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu
mūžīgo dzīvību.” Jāņa Evaņģēlijs 3:16
Pārpublicēts no vipirro.blogspot.com.
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