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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Reģ. nr. 90000159744 Aizputes iela 10,
Priekule"Swedbank"AS BIC/SWIFTkods: HABALV22
Konta numurs: LV70HABA0551032379685
1.decembris– 31.decembris 2016. Nr 12. (156.)

Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū,
un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību
kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības.
(Jāņa 1;14)

Ziemsvētku brīnums
Ziemsvētki ir laiks kad cilvēks gaida, ko neparastu, ilgojās
pēc brīnuma, pat visracionālāk noskaņotie skeptiķi šajā gada laikā
ir atvērti, kam pārsteidzošam, neloģiskam, pārpasaulīgam. Vai
tam, ka lopiņi kūtī sarunājās vai tam, ka onkulis sarkanā mētelī
vienā vakara spēj apciemot visus pasaules bērnus un ziemeļbrieži
lido. Kaut kur cilvēka dvēselē ir kāda stīga, kas signalizē, ka šis
vakars ir īpašs, tas atšķiras no visiem citiem vakariem gadā.
Daudzi šajā vakarā sajūt ko neparastu, kas čukst cilvēka sirdī :''
šis ir tas vakars, kad Dievs tev ir vistuvāk.''
Tas tādēļ, ka Dievs kļūst cilvēkam tuvs, saprotams un
aizsniedzams. No neizsniedzamas tālienes, no debesu godības
Dievs ierodās pie cilvēkiem un dzīvo starp tiem. Viņš nenāk lielā
ārējā diženumā un spēkā, ugunīgos kaujas ratos, lai izreķinātos ar
saviem pretiniekiem, iznīcinātu tos, kas Viņu negodā. Viņš nāk kā
bērns kurš nevienam nevar pāri nodarīt. Šajā brīdī Dieva sirds ir
atvērta un tajā atrodas vieta pilnīgi visiem.
Bet šis nav vienkārši kāds bērns, par kuru papriecāties un
tad aizmirst. Šai bērnā ir tāda aristokrātiska majestāte, ka nevar
pie viņa šūpuļa pienākt nenoliecot galvu godbijībā, jo kā raksta
apustulis viņā mājo visa Dieva godība. Bet tā nav distancējoša vai
iznīcinoša godība, bet, kā raksta apustulis, pilna žēlastības. Šī

godība ir pilna netikai žēlastības, bet arī patiesības. Šajā bērna
kurš izaug par vīru, par Jēzu no Nācaretes Dievs atklāj visu
patiesību par sevi. Dievs neslēpjās pustumšos tempļos un senās
kapenēs, Viņš sevi nav apslēpis senos šifrētos tekstos, kuru
mīklainos kodus saprast var tikai paši garīgākie un īpaši izredzēti
speciālos rituālos iniciēti ļaudis. Dievs savu patiesību atklāj
visiem, kuri ieklausās vārdos, kurus saka vienkāršais namdaris no
Nācareties, kurš tomēr ir ne tikai cilvēks, bet arī mūžīgais Vārds,
Dieva Trisvienības otrā persona.
Kungu Kungs kā cilvēks dzimis,
debess valdnieks zemojies,
apvilcis šīs zemes tērpu – mūsu miesu, asinis
tam, kas tic, Viņš sevi pašu
maizē, vīnā pasniedzis.
Jaunā dziesmu grāmata 218. dziesma 2.pants
Māc. Kārlis Puķītis

Informācija
16.decembrī plkst.14.00 Priekules novada skolu muzikālo
kolektīvu Ziemsvētku ieskaņas koncerts
24.decembrī plkst. 18.00 Kristus dzimšanas svētvakars
25.decembrī plkst. 10.00 Pirmie Ziemsvētki, Ziemsvētku
rīta dievkalpojums
26.decembrī plkst.10.00 Otrie ziemsvētki/ Pirmā
asinsliecinieka diakona Sv. Stefana dienas Dievkalpojums.
Pēc dievkalpojuma tējas galds, Ziemsvētku sadraudzība
1.janvāris 2017.gads plkst.12.00 Jaungada dienas
dievkalpojums
Bunkas draudzē:
11. decembrī plkst. 10.00 Adventa trešās svētdienas
dievkalpojums
23. decembrī plkst. 18.00 Kristus dzimšanas svētvakars
Baznīcas drupās

~Pārdomām~

Kristus piedzimšanas svētku lūgšana
Esi augsti slavēts, Visuvarenais, žēlīgais Dievs! Tavs svētais Vārds
lai ir teikts mūžīgi, jo brīnišķīgi ir Tavi darbi, un Tu lielas lietas pie
mums esi darījis! Esi augsti slavēts - mūsu Pestītāj - Tu, Dieva Dēls, jo neizteicami liela ir Tava mīlestība un Tava labestība! No Debesu
godības - kā cilvēka Bērns - pie mums Tu esi nācis; Tu esi kļuvis
nabags, lai mēs kļūtu bagāti; Tu esi iepriecinājis bēdīgos, esi
dziedinājis slimos, devis spēku piekusušiem un rādījis atgriešanās un
pestīšanas ceļu grēciniekiem. Mēs Tevi lūdzam, mīļais Pestītāj:
piedod mums, ka daudzkārt esam aizmirsuši Tavas svētās piedzimšanas
brīnuma atnesto Vēsti , kas stāsta mums, ka - atgriežoties no grēkiem,
un taisnoti ticībā, mēs ieiesim Dieva bērnu godībā.Vairo mūsu ticību,
ak Kungs, un dod mums Svētā Gara palīgu, lai garīgi pārtapuši, no
grēkiem pasargāti un atbrīvoti, mēs Tavā spēkā staigājam atjaunotā
dzīvībā! Tu, Dieva Dēls, miera Nesējs - dod mums dvēseles mieru, kas
ir augstāks nekā cilvēku prāts un saprašana. Dod, lai taisnības un
mīlestības miers valdītu arī naida un netaisnības saplosītajā pasaulē.
Svētī mūsu tautu, visus, kas piesauc tavu Vārdu, lai tiktu izglābti. Svētī
mūsu Baznīcu, tās vadību, visus, kas Tavus Vārdus sludina, visus, kas
Tavus Vārdus klausās; visus, kas strādā Tavā Vārdā, kļūstot par
dzīviem locekļiem Tavā draudzē, kas ir Tava garīgā Miesa šajā pasaulē.
Palīdzi, Kungs, tiem, kas valda, lai tie neizmantotu savu varu
netaisnībai un varmācībai. Dod brīvību apspiestiem. Stāvi klāt taisnības
dēļ vajātiem, īpaši tiem, kas cieš Tava Vārda un ticības dēļ. Ved
atgriešanās ceļā arī mūsu pretiniekus, lai tie nāktu pie patiesības
atziņas, nožēlotu savus grēkus un mēģinātu ļaunu uzvarēt ar labu! Esi
vienmēr tuvu visiem, kas Tevi piesauc garā un patiesībā. Svētī mūs un
palīdzi mums! Tevī, Kungs Jēzu Kristu - iemājo visa Dieva pilnība
redzamā veidā! Tu esi tas pats vakar, šodien un mūžīgi! Līdz ar visiem
svētajiem un Debesu draudzi mēs slavējam Tevi, jo Tev pieder valstība,
spēks un gods mūžīgi mūžam. Āmen
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