
Regulārie pasākumi Priekules draudzē

Svētdiena:   plkst. 10:00 DIEVKALPOJUMS
                     plkst. 17:00 AA Sapulce (Draudzes namā)

Otrdiena:    plkst. 8:30  Rīta lūgšana (Baznīcā)
                     plkst. 18:00 AA sapulce (Draudzes namā)

Trešdiena:    plkst. 12:00 Zupas virtuve (Draudzes namā)
                     plkst. 11:00 Svētbrīdis slimnīcā, mēneša pēdējā

trešdienā ar Sv. Vakarēdienu
                     no plkst.15:30 līdz 17:30 -mācītāja pieņemšana

         (ir iespējams citās dienās un citos laikos, sarunājot pa telefonu) 
Ceturtdiena: plkst. 8:30 Rīta lūgšana (Baznīcā)
Piektdiena: plkst. 17:30 Kora mēģinājumi.

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  ; un facebook mājas lapā   
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

Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs  t. 63454852, m.t.26534381             
Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,28204385   
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 Bet Pilāts lika taisīt uzrakstu un piestiprināt to pie
krusta tur bija rakstīts - 

Jēzus Nācarietis, jūdu ķēniņš.
Šo uzrakstu lasīja daudzi jūdi, jo vieta, kur Jēzus bija 
krustā sists, bija tuvu pie pilsētas. Un raksts bija 
ebreju, romiešu un grieķu valodā.    (Jāņa 19; 19-20) 

Evaņģēlijs visām tautām

Kad mēs atveram bībeli, mēs parasti meklējam
tekstus kuri mūs uzrunā šā brīža vajadzībā.

Mēs meklējam vārdus  kuri  atbildētu  uz  šā  brīža
jautājumiem,  kuros  rast  padomu,  stiprinājumu,
mierinājumu, iedrošinājumu. 

Šis  teksts  no Jāņa evaņģēlija  pie  tādiem nepieder.
Domāju,  ka  ikdienā  lasot  bībeli  tam  vienkārši
pārskrienam pāri, īpaši neiedziļinoties tajā.

Poncijs  Pilāts  arī  īpaši  šo  tekstu  neuzsvēra.  Kā
ieradis  viņš  vienkārši  savu  paziņojumu  publicēja  trijās
valodās, kuras tolaik Palestīnā visvairāk lietoja. 
Bet šajā notikumā caur viņu darbojās pats Dievs. 

http://www.priekules.lelb.lv/


Viņš  nenojauta,  ka  ir  kļuvis  par  evaņģēlija
pasludinātāju un Dieva zīmi. 

Uzraksts trijās valodās apliecināja, ka Kristus ir
Pestītājs nevien jūdiem, bet visiem ļaudīm. 

Romiešu, tas ir latīņu valodā šo uzrakstu varēja lasīt
gan  karavīri,  gan  pārvaldes  darbinieki,  kuri  nāca  no
dažādām impērijas tautībām, bet visi saprata šo valodu.
Kopš  Maķedonijas  valdnieka  Aleksandra  iekarojumiem
grieķu  valoda  bija  starptautisks  saziņas  līdzeklis  visām
Tuvo Austrumu tautām un šo uzrakstu varēja saprast visi,
kuri tobrīd atradās Jeruzalemē. 

Tā bija Dieva žēlastības un mīlestības zīme, ka
Viņa Dēla upuris pie krusta ir priekš visām tautām un
visiem cilvēkiem. 

Tas  ir  upuris  arī  priekš  latviešiem  un  konkrēti
katram  no  mums,  kas  šo  tekstu  lasām  arī  latviešu
valodā un tam ticam un uz to paļaujamies. 

Tādu dziļumu un ticības prieku mēs varam atrast
šajos pāris vienkāršos teikumos, kurus Dievs mums caur
apustuli Jāni ir dāvājis. 

Māc. K. Puķītis

~Informācija~

14.  augustā  mūsu  baznīca  atzīmē  bīskapa
Meinarda piemiņas dienu.

Meinards  bija  pirmais  kurš  tagadējās  Latvijas
teritorijā  veica misijas  darbu uz pastāvīgiem pamatiem.
Pirms tam bija atsevišķi spontāni mēģinājumi no Dāņu un

Zviedru  puses  kuri  palika  bez  panākumiem.  Savukārt
Austrumlatvijā  bija  sākusi  nostiprināties  Krievijas
pareizticīgo baznīca. 

Šo  savas  baznīcas  vēstures  pirmsākumu
pārdomāsim 16. augusta dievkalpojumā.   

~Kļūdas labojums!~

Jūlija avīzē kā kapusvētku datums Priekules
pagasta kapos kļūdaini tika norādīts 16.augusts,

pareizi ir 15.augusts. Pulksteņa laiki ir norādīti
pareizi.

    
~Pārdomām~

MĒNEŠA LOZUNGS

Pateicos Tev! Brīnišķi Tavi darbi, to zinu droši! 
(Psalms 139;14)

~Lūgšana~

Jēzu Kristu, Tu, kas miri pie krusta par
mani, palīdzi, ka Tavas svētās asinis nebūtu

velti izlietas par mani. Dod, ka tās šķīstī
mani no visa ļauna. Palīdzi man arī dzīvot

ticībā un mantot mūžīgo cerību. Āmen.
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