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 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!

Priekules evaņģēliski luteriskā draudze
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1.decembris – 31.decembris 2019. Nr.12.

Redzi, jaunava būs mātes cerībās un dzemdēs dēlu,
un viņa vārdu sauks Imanuels, kas tulkojumā ir – Dievs ar
mums. ( Mateja 1; 2 )

Kristus dzimšanas svētki
Cilvēki ķeroties pie kāda jauna darba nereti mēdz
teikt:’’Dievs ar mums!’’ Parasti gan pirms tam ne Dievu
lūdz, nedz arī pajautā vai tiešām šis darbs ir Dievam tīkams
un vai tiešām Dievs būs ar viņiem. Nereti tas ir tikai tāds
jauks teiciens ar ko sevi uzmundrināt.
Bet vai tiešām Dievs ir ar mums? Evaņģēlija autors
apustulis Matejs uz to atbild droši un pārliecinoši – jā
Dievs patiesi ir ar mums, un nevis tādēļ, ka mums tā liekās,
bet gan tādēļ ka Viņš pats to ir apsolījis savā vārdā. Dievs
ienāca šajā pasaulē, Viņš piedzima kā cilvēks, lai būtu kopā
ar mums , lai ietu cauri visām sāpēm un ciešanām kopā ar
mums, lai ienestu prieku, mieru un mīlestību šajā grēkā
kritušajā pasaulē. Tas protams nenozīmē, ka Viņš atbalstīs
katru mūsu darbošanos, ka mums vienmēr viss tikai labi
izdosies bez šķēršļiem un grūtībām, bet Viņš apsola
vienmēr būt mums līdzās.
Dieva Dēls Imanuels piedzima šajā pasaulē, lai mēs

Viņā varētu atrast grēku piedošanu, caur ko izlīgstam ar
Dievu un iemantojam mieru, kas kā raksta apustulis Pāvils
ir augstāks par visu cilvēku prātu un saprašanu. Tas arī ir
tas ko svētie eņģeļi mums līdz ar ganiem sludina no
Betlemes laukiem:’’ Gods Dievam augstībā, un miers virs
zemes tiem ļaudīm uz ko Dievam labs prāts!’’ Ja caur
Dieva dēlu esam nākuši grēksūdzē, tad caur Viņu un Viņā
mēs atrodam Dieva piedošanu mūsu grēkiem un vainām un
tad un tikai tad Dievam uz mums ir labs prāts. Un kad esam
izlīguši ar Dievu mēs varam šajā pasaulē nest izlīgumu un
mieru saviem līdzcilvēkiem, tā lai šis eņģeļu vēstījums šī
gada Kristus dzimšanas svētvakarā var piepildīties katrā
namā, katrā ģimenē.
Ak nāc, ak nāc Immanuel
uz Tevi gaida Israēls,
tas tumsā, apspiestībā sēd,
un cer uz Tevi Dieva Dēls.

Kristus dzimšanas svētku dievkalpojumi Priekules
baznīcā:
24.12 pl.18.00 Kristus dzimšanas svētvakars.
25.12 pl.10.00 Pirmie ziemsvētki.
26.12 pl. 10.00 Otrie ziemsvētki, pirmā asins
liecinieka diakona sv. Stefana diena.
Pēc dievkalpojuma tradicionāli ziemsvētku
galda sadraudzība.
~Pārdomām~
MĒNEŠA LOZUNGS

Tie, kas staigājat tumsībā, kam nav gaišuma lai uzticas Kunga vārdam un paļaujas uz Dievu.

(dz.gr. 4. dziesma, 1. pants)
Māc. K. Puķītis

~Informācija~

13. decembrī pl. 14.00 Priekules novada mācību
iestāžu muzikālo kolektīvu Adventa koncerts
Priekules baznīcā.
15. decembrī 3. Adventa dievkalpojumā piedalīsies
sieviešu koris ‘’Aija’’

(Jesaja 50;10)

