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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Mūsu Kunga Jēzus žēlastība
lai ir ar visiem! Āmen! (Atklāsmes 22;21)

Jauns žēlastības gads ir iesācies
Augšminētais pants ir pēdējais bībelē, ar to Svētie Raksti
noslēdzas. Pēdējais, ko Svētie raksti mums saka, ir žēlastības
novēlējums. Tātad pēdējais vārds pieder evaņģēlija jeb prieka
vēstij nevis bauslībai un dusmībai. Dievs caur savu Dēlu, mūsu
Kungu Jēzu Kristu, vēl mums žēlastību. Tas arī nosaka šī gada
ritējumu.
Šajā gadā, tāpat kā katru gadu būs prieka dienas un būs
grūti brīži, bet, lai kas arī notiktu, mūs cauri šim gadam pavadīs
žēlastība, ko Pestītājs mums novēl. To saņemsim grēku piedošanā,
evaņģēlija vārdā, kristībā un altāra sakramentā, svētības vārdos un
uzklausītās lūgšanās. Tas arī ir galvenais vēlējums iesākot jauno
gadu, palikt Dieva žēlastībā, lietojot visas šīs dāvanas, kas mums
ir dotas no augšienes.
Dievam ir divu veidu dāvanas- laicīgās, kas vajadzīgas šajā
dzīvē, piemēram veselība, labklājība utt. Bet šīs dāvanas nav
paliekošas, tās ir īslaicīgas, tikai tam brīdim, kad nepieciešamas,
un ir mūžīgās grēku piedošana un mūžīgā dzīvība, kuras nekad
nebeidzas. Lai Dievs mūs pasargā, ka neturam īslaicīgās par
svarīgākām un tiecoties pēc pārejošās šīs zemes laimes
nepazaudējam mūžīgos nezūdošos labumus. Arī Pestītājs mums
saka: ‘’ Dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības, un pārējās

lietas tiks jums klāt piemestas’’.
Nevienam no mums šis jaunais gads nebūs ideāls, pilnīgi
noteikti tas nebūs tāds kā cerēts, gaidīts, mūsu labās apņemšanās
ar ko šo gadu iesākām tā arī paliks apņemšanās, bet Kristus ir
pilnīgs, Viņa žēlastība ir pilnīga, Viņa apsolījumi ir patiesi un
Viņa mīlestība nebeidzama, to visu gan mēs pilnīgi noteikti šajā
gadā saņemsim tāpat kā arī visos turpmākajos gados. Jo pats
Pestītājs to apliecina: “Redzi Es Esmu pie jums ikdienas līdz
pasaules galam.’’ Šis apsolījums stāv pāri par mūsu sajūtām,
šaubām un nespēku. Mums tikai jāraugās nevis uz sevi, bet uz
Pestītāju. Viņš mums nesola tikai vieglas dienas un skaistus
brīžus, bet sola savu klātbūtni arī visās bēdās, grūtībās un posta
laikos. Un Viņš sola mūs izvest cauri visām bēdām, lai pēcgalā
ievestu mūžīgajā priekā, kur Viņš pats nožāvēs visas asaras no
savu ļaužu acīm.
Māc. K. Puķītis

~Informācija~
6.janvārī Zvaigznes diena. Zvaigznes dienu baznīca
tradicionāli svin kā ārmisijas svētkus, jo zvaigzne bija dota par
zīmi pagāniem tālā zemē. Arī mēs ievērojam šo tradīciju un
7.janvāra ziedojumus no dievkalpojuma kolektes veltījam LELB
misijas darbam tālajā Indijā.

Bunkas draudzē Dievkalpojumi:
14.janvārī plkst. 10.00

~Pārdomām~
Dzīvības Vārdi janvārim:
2018. gada lozungs:
Tas, kas sēdēja tronī, man sacīja: “Tas ir noticis. Es esmu
Alfa un Omega, Sākums un Gals. Es došu izslāpušajiem dzert bez
maksas no dzīvā ūdens avota.”

Jāņa Atklāsmes grāmata 21:6

Bet septītā diena ir sabats Kungam, tavam Dievam, tad
nedari nekādu darbu - ne tu, ne tavs dēls, ne tava meita, ne tavs
vergs, ne tava verdzene, ne tavs tavs vērsis, ne tavs ēzelis, ne tavs
lops, ne svešinieks, kas mīt tavos vārtos, - tas tādēļ, lai tavs vergs
un verdzene atpūstos tāpat kā tu!
5. Mozus 5:14

Lūgšana par Evaņģēlija izplatīšanu
Ak, Dievs, vairo ticību un enerģiju Tavā Baznīcā, lai tās locekļi
dedzīgi vēlās visu cilvēku pestīšanu un arī ir gatavi strādā šajā
laukā, kur daudz aizvien daudz ir pļaujamā, bet maz pļāvēju. Lai
piepildās Tava labā griba, ka visi cilvēki atzīst patiesību un nāk
pie ticības, un tiek atraisīti no grēka važām, un ka cerība ienākt
Tava Dēla Jēzus Kristus valstībā tiek atjaunota daudzu sirdīs.
Lūgšana par misijas centieniem
Sirdsžēlīgais Tēvs, Tava vēlība lika Evaņģēlija gaismai atspīdēt
mūsu starpā. Mēs Tevi lūdzam izvērt savu žēlastību arī pāri tiem
cilvēkiem pasaulē, kuri nepazīst Tevi Jēzū Kristū, lai viņiem top
zināms Tavs pestīšanas plāns un lai viņu sirdis pievērstos Tev; Ak
Kungs un Dievs, mūsu Pestītāj, tā ir Tava griba, ka visi varētu
atgriezties pie Tevis caur Tavu Dēlu Jēzu Kristu. Iedvesmo mūs
Viņa apliecināšanai, lai visi varētu uzzināt piedošanas spēku Jēzū
Kristū un Viņa augšāmcelšanās cerību - mēs lūdzam Viņa vārdā.

TICĪBĀ, MĪLESTĪBĀ UN LABAJOS DARBOS
BAGĀTU JAUNO, TĀ KUNGA ŽĒLASTĪBAS 2018.
gadu!
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