Un redzi, Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam.
(Mateja evanģēlijs 28;20)
Nedēļa Priekules draudzē.
Otrdiena:
4., 11., 18., 25.
( Februāris )
Trešdiena:
5., 12., 19., 26.
( Februāris )
Ceturdiena:
6., 13., 20., 27.
( Februāris )
Sestdiena:
1., 8., 15., 22.
( Februāris )

8:30 - Rīta lūgšana. ( Baznīcā)
18:00 - AA. Sapulce. ( Dr. namā)
12:00- Pusdienas. ( Dr. namā)
13:30- Svētbrīdis slimnīcā, mēneša
pēdējā trešdienā ar sv.vakarēdienu.
18:00- Vakara dievkalpojums.
8:30- Rīta lūgšana. ( Baznīcā)
17:30- Kora meģinājums. (Dr. namā)
12:00- Iesvētes mācība
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Viņš tos veda savā namā, sēdināja pie galda un priecājās ar
visu savu namu, ka ticēja Dievam. (Ap.d. 16;34)

Prieks par ticību.

Prieks par ticību. Cilvēki priecājas, ka var ticēt
Dievam. Skaists pants no Bībeles. Bet Bibelē neviens
pants, kā tauta saka, nekarājās gaisā, katrs teikums, katrs
vārds atrodas mijiedarbībā ar citiem teikumiem un
vārdiem. Lai nonāktu pie šī panta jāizlasa visa 16. nodaļa.
Un mums atklajas brīnišķīga aina, fantastisks stāsts par to
cik daudz Dievs paveica, cik daudz nācās paciest
apustulim Pāvilam, lai šis pants varētu tikt Bībelē ierakstīts,
lai šie cilvēki ticētu.

Dievkalpojums svētdienā 10:00.
2., 9., 16., 23. - Februāris

Svētdienas skola – plkst. 10.00 - ( Dievkalpojuma laikā)
plkst. 16:00 – AA Sapulce. ( Dr. Namā)

Priekules evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ. nr. 90000159744  Aizputes iela 10, Priekule
"Swedbank"AS BIC/SWIFTkods: HABALV22
Konta numurs: LV70HABA0551032379685

Pāvils iecerēja sludināt evanģēliju Azijā, un divas reizes
Svētais Gars(!), nevis ļaunais gars, to aizliedza. Kādēļ gan
Dievam jāaizliedz sludināt Viņa paša vārds? Viņam Pāvils
bija vajadzīgs citā vietā un Viņš priekš Pāvila bija sagatavojis
citu uzdevumu nekā pats apustulis bija iecerējis. Tad Pāvils
redz vīziju, kas mudina viņu doties uz Maķedoniju, tur viņš
sastop verdzeni ar zīlnieces garu apsēstu, viņš šo garu izdzen,
un verdzenes saimnieki viņu apsūdz, jo zūd peļņas iespēja, tad
viņš tiek pērts un ielikts cietumā... Redziet cik gara notikumu
virkne, cik daudz cilvēki iesaistīti, lai Pāvils satiktu
cietumsargu, nokristītu viņu un lai šie daži cilvēki varētu

ticēt. Tāds skats paverās mums, bet domājams, ka ne Pāvils,
ne cietumsargs, ne pārējie iesaistītie par to neko nenojauta.
Lai piepildītu šo nodomu Dievs lieto pat velnu un apsēsto
verdzeni.
Arī mēs nezinām, bet varam tikai nojaust, ka lai es varētu
ticēt, Dievs ir veidojis notikumu ķēdi, kurā iesaistītīti daudzi
cilvēki, pat to nenojaušot. Es varu tikai klusā godbijībā
noliekt galvu Dieva gudrības un varenības priekšā apbrīnojot
šo dāvanu un lielo darbu, ko Dievs caur līdzcilvekiem
paveicis, lai viens tāds cilvēks kā es varētu ticēt. Un drīkstu
cerēt, ka arī mani Viņš izmanto šādā pat ķēdē, lai kāds cits
varētu ticēt. Mums tas šobrīd ir apslēpts, mēs vienkārši iekš
Viņa dzīvojam un rosāmies. Dievs apslēpj mūsu kalpošanas
augļus, lai mēs nevarētu lepoties ar savu veikumu, un
netiektos pēc pateicības no citiem cilvekiem, bet visu godu un
pateicību dotu tikai Tam Vienīgajam kuram tas arī pienākas.
Cilvēki šeit priecājas par to, ka var ticēt, kad pedējo reizi es
priecajos par iespeju ticēt? Nevis par atbildētu lūgšanu, Dieva
palīdzību, Gara dāvanām, bet par faktu, ka varu ticēt. Jo ticība
ir pirmā Dieva garīgā dāvana, bez kuras pārējās nebūtu
iespējamas. Ja arī tavā dzīvē pietrūkst atbildētu lūgšanu,
Dieva palīdzības, tad tomēr tu vari rast prieku, ka tev ir ticība,
kas nozīmē, ka Dievs tevi nav aizmirsis un ir tavā dzīvē
klātesoš. Soli Deo gloria, vienīgi Dievam gods!

Draudzes mācītājs Kārlis Puķītis
"Luterāņi Dzīvībai" ik svētdienu sagatavo pārdomas par
dzīvības vērtību, kas balstītas Svētajos Rakstos.
Piedāvājam draudzēm šīs pārdomas izmantot arī savās
draudzes avīzēs.
2.februāris Ceturtā svētdiena Epifānijas laikā Mierīga aiziešana
(Lūkas 2:29) ne vienmēr nozīmē to, ka nav sāpju un ciešanu. Svētais
Gars dod spēju redzēt mūsu Kunga klātbūtni un to, kā Viņš piepilda
Savu gribu saskaņā ar paša noteikto laiku. Lūgšana: Mūsu pēdējā
stundā, Kungs, palīdzi mums redzēt Tevi un iemantot mieru. Āmen.

9.februāris Piektā svētdiena Epifānijas laikā Kā tad īsti mēs esam
pasaules gaisma, ja jau Jēzus tā saka? (Mat.5:14) Tam vajadzētu būt
kam vairāk, kā tikai cīņai pret tumsu. Jesaja mums dod vēl kādu pieeju:
"Kad tu savu maizi lauz izsalkušam un nabagus, kas bez pajumtes,
uzņem savā namā; kad tu redzi kailus un tos apģērb un neatraujies no
sava tuvāka, tad tava gaisma atmirdzēs kā rīta blāzma" (Jesajas 58:78a).Lūgšana: Jēzu Kristu, kas esi Gaisma pasaulei, palīdzi mums
izstarot Tavu gaismu ar to, ko sakām un darām. Āmen.
16.februāris Sestā svētdiena Epifānijas laikā Dzīvības izvēle (5.Mozus
30:19) neatkarīgi no tā vai tā ir saistīta ar neplānotu bērniņu, vai
kārdinājumu priekšlaicīgi pārtraukt dzīvības uzturēšanu slimajiem,
atņemot tiem barošanu, nenāk no kādas morālas vai sabiedriskas
pienākuma sajūtas. Kristietis izvēlas dzīvību uzticoties Dievam, kā
savam Glābējam, kurš nepametīs tos, kurus mīl. Lūgšana: Tēvs, piedod,
ka esam bijuši Tev neuzticīgi un gājuši pie nāves, lai tā risina mūsu
grūtības. Atjauno mūs uzticībā Tev, kas esi parādījis mums mīlestību
Jēzū Kristū. Āmen.
23.februāris Septītā svētdiena Epifānijas laikā Lai arī taisnīgas dusmas
mēdz būt pareizas, tas ir apbrīnojami, kā šīs dzīvības aizstāvju dusmas
reizēm parādās caur naidu un ļaunprātību pret tiem, kas stājas mums
pretī. Tas nav Jēzus ceļš. "Bet es jums saku: mīliet savus ienaidniekus
un lūdziet par tiem, kas jūs vajā" (Mat.5:44). Lūgšana: Kungs, palīdzi
mums mīlēt savus ienaidniekus tā, kā Tu mūs mīlēji un par mums atdevi
savu dzīvību, kamēr mēs vēl bijām Tavi ienaidnieki grēka dēļ. Āmen.

Bunkas draudzē dievkalpojumi:
Mēneša otrā un ceturtā svētdienā. 10:00.
Mācītāja pieņemšana un mājapmeklējumi vienojoties pa
telefonu mob.26576197.
Draudžu māc īt ājs Kārlis Pu ķītis Mob.26576197 priekules@lelb.lv
Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs t. 63454852, m.t.26534381
Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,26024146
Atbildīgais par izdevumu Voldemārs Vilerts, mob.t. 26516737
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