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)

Bunkas draudzē dievkalpojumi:
Mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā plkst. 10:00
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
Reģ. nr. 90000159744 Aizputes iela 10,
Priekule"Swedbank"AS BIC/SWIFTkods: HABALV22
Konta numurs: LV70HABA0551032379685
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''Es esmu Alfa un Omega,'' saka Dievs Kungs... (Atkl. 1;8)

Sākums un gals
Pestītājs nostājās mūsu priekšā ne tikai kā Atklāsmes grāmatas
patiesais autors, bet arī kā visas radības autors. Gadumijā mums,
jo īpaši savā prātā, to vajadzētu pārdomat un sirdī paturēt. Jaunā
kalendārā gada pirmais mēnesis ir laiks kad izsveram un
izvērtējam iepriekšējo gadu un ar gaidām, cerībām un reizēm
bailēm lūkojamies uz jauno gadu.
Mēs dzīvojam pasaulē, kurā šobrīd notiek pārmaiņas.
Liberāļu izpostīto un nomākto Eiropu, kuru pamatoti uzskatām
par savām mājām apdraud tai naidīgi svešas agresīvas un
nepieradināmas reliģijas sūtīti priekšpulki, arī austrumu kaimiņš
kā ierasts miera nepazīst, pēc mūsu bērnu dvēselēm tīko
LGTB(geju un lesbiešu organizācija), kas turpina savu uzvaras
gājienu pat pirmsskolas mācību iestādēs, joprojām kūsājot ienaidā
pret viso labo, skaisto, vērtīgo ko Dievs caur laulību ir dāvājis
saviem zemes bērniem. Neizskatās iepriecinoši....bet! Ir viens
bet, ar kuru viņi visi nav rēķinājušies. Šis bet ir ALFA un
OMEGA, visa esošā redzamā un neredzamā Sākums un Gals.
Atklāsmes grāmatu Kristus caur apustuli Jāni dāva savai
Baznīcai ļoti grūtā laikā, kad kristietība vēl ne simts gadus nebija
šai pasaulē pastāvējusi, bet jau sastapās ar smagām vajāšanām,
postu un bēdām, kad daudzi kristītie tika apcietināti, spīdzināti un
vajāti, bet daudzi citi to redzēdami zaudēja drosmi. Tad Pestītājs
uzrunā savu draudzi, Viņš to dara majestātiskā Dievišķā godībā,

Viņa vārdi ir pārpasaulīgi iespaidīgi ES ESMU ALFA UN
OMEGA!
Tas nozīmē ka Viņš un tikai Viņš vēl jo projām pārvalda šo
pasauli, to uztur, tiesā un apžēlo. Un lai kā arī velns un elle
plosītos, postītu un biedētu, pēdējais vārds pieder Viņam. Pēc
Viņa gribas pasaule joprojām griežās, cilvēki iemīlās, precās,
dzimst un mirst. Un tā tas būs arī šajā Viņa žēlastības 2016. gadā,
un uz to Viņa ļaudis, Viņa baznīca joprojām teiks savu āmen.
Māc. Kārlis Puķītis

6.janvārī plkst. 18.00 Zvaigznes dienas dievkalpojums

Rietumu kristīgajā tradīcijā Zvaigznes diena tiek
svinēta kā ārmisijas svētki un tradicionāli dievkalpojuma
kolekte tiek ziedota misijas darbam pie citām tautām. Mūsu
Latvijas ev-lut baznīcai ir misijas kalpošana Indijā.
To uzsāka vēl pirms otrā pasaules kara, mūsu pirmā bīskapa
K. Irbes meita Anna Irbe, kura visu savu dzīvi kalpoja Indijā, kur arī
atrodas viņas kapa vieta. Pāgājuša gada kolekti 105 eiro arī mēs
ziedojām šai ārmisijas kalpošanai, jo kā teica viens no lielajiem
baznīcas skolotājiem, draudze kas neizprot un neatbalsta ārmisijas
darbu ir mirusi draudze. Mēs vēl dzīvojam!
~Pārdomām~

Jēzus vārda došanas diena. (1. janvāris)
Kad astoņas dienas bija pagājušas un bērns bija jāapgraiza, tad Viņa
vārdu nosauca: Jēzus, kā to eņģelis bija teicis, pirms Viņš bija iedzimis
mātes miesās. (Lk. 2:20)
Baznīcā 1.janvāris nav tik daudz akcentēts kā laicīgā gada sākums (jo
baznīcas gads sākas ar 1. Adventu), bet, ka tā ir Jēzus vārda došanas
diena. Kā bija pavēlēts Vecā Derībā, katrs zēns tieši pēc 8 dienām tika
apgraizīts. Līdz ar to, tā kā Kristus piedzimšanas svētki vienmēr ir 25.
decembrī, 8. diena vienmēr iznāk 1. janvāris. Saistībā ar apgraizīšanu arī
publiski deva bērnam vārdu (sk Lk, 1:57-66 un 2:21). Šim īpašajam
bērnam, pats eņģelis pavēlēja Jāzepam, dot vārdu Jēzus “jo Viņš atpestīs

Savu tautu no viņas grēkiem.”
Zvaigznes diena – Epifānija – Kristus Atspīdēšanas diena (6.
janvāris)
Gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacīja: "Kur
ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš? Jo mēs Viņa zvaigzni redzējām
austrumu zemē un atnācām Viņu pielūgt." (Mt.2:1-2)
Zvaigznes diena ir Kristus piedzimšanas tiešais noslēgums. Dievs
paziņoja par šo notikumu, ne tikai ganiem, kas bija blakus Betlēmē, bet
ar zvaigznes palīdzību arī tiem, kas bija tālās zemēs. Šodien mēs daudz
informācijas par notikumiem pasaulē varam saņemt ar satelīta palīdzību.
Toreiz Dievs, kas valda pār visu kosmosu, paziņoja par šo notikumu ar
īpašo zvaigznes gaismu, lai arī citas tautas uzzinātu par šo notikumu. Ar
šo, Jēzus unikalitāte un dievišķīgā godība vēl vairāk parādās un arī
gudrie vīri ar savu pielūgsmi uz to atsaucās. Šis notikums parāda, ka
Jēzus piedzimšana Israēla tautā neattiecas tikai uz viņu tautu, bet uz
visām tautām un līdz ar to arī uz mums!
EPIFĀNIJAS LAIKS – KRISTUS ATSPĪDĒŠANAS LAIKS!
Kristus Atspīdēšanas laiks ir Ziemassvētku cikla noslēguma laiks. Līdz
ar Jēzus piedzimšanu - Dieva Dēla godība mums īpašā veidā tapa
redzama. Kristus piedzimšanas svētkos parasti dzirdējām evaņģēlista
Jāņa pasludinājumu par Kristus piedzimšanu ar vārdiem: “Un Vārds
tapa miesa un mājoja mūsu vidū,..” un šī panta turpinājums ļoti labi
raksturo Atspīdēšanas laiku un parāda to dabisko turpinājumu kā
Ziemsvētku atvase.
“un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva
vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības.”
Atspīdēšanas laikā mēs apstāsimies pie notikumiem Jēzus dzīvē, kas
īpašā veidā atklāja Viņa dievišķīgo godību.
Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs t. 63454852, m.t.26534381
Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,26024146
Atbildīgā par izdevumu Gunta Dzintare, mob.t. 26426979

