
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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Konta numurs: LV70HABA0551032379685
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To es jums rakstu, lai jūs zinātu,
ka jums ir mūžīgā dzīvība. Kas tic

Dieva Dēla vārdiem.               (1. Jāņa 5;13)

                                             Mūžīgā dzīvība

Ir nodzīvots vēl viens gads. Un šī atziņa vedina uz 
domu, ka ar katru nodzīvoto gadu mēs mazliet esam 
pietuvojušies savas zemes dzīves galam. Tādēļ gadu mijā 
mūs mēdz piemeklēt ne visai priecīgas domas par šo 
tēmu. Bet kristietis uz šo lietu drīkst paskatīties arī no cita
skatu punkta, jo tas, ka vēl viens gads palicis aiz muguras 
mūs tuvina mūžīgajai dzīvei. 

Bet vai tiešām cilvēks var iegūt īstu pārliecību par 
savu pestīšanu?

Tieši par šo tēmu raksta apustulis Jānis. Pestīšanas 
pārliecībā, tā ir stingra pārliecība, ka Dieva vārds 
patiešām attiecas uz mani. Cilvēks kurš ar visiem saviem 
grēkiem nāk pie Jēzus. Svētā Gara spēkā drīkst ticēt 
Dieva vārdam, kas saka: “ Kam Dēls ir tam ir dzīvība.” 
Šo apsolījumu ir devis pats Dievs, kas nekad nemelo un 

http://www.priekules.lelb.lv/


nekad neviļ. Un arī es varu saņemt šo apsolījumu, un 
drīkstu uz to cerēt un stingri paļauties gan dzīvē, gan 
nāvē. Svētie raksti mums atklāj to nelokamo pārliecību un
drošību ar kādu runā ticības vīri un sievas, kas dzīvo ar 
Dievu. Arī baznīcas vēsturē, ticības apliecinātāji ar stipru 
pārliecību, priecīgi sludināja: ticībā Jēzum mēs esam 
pestīti.

Protams dzīvē pienāk arī tumši, grūti brīži, kad 
kārdinājumi satver mūsu sirdi un aptumšo dvēseli. Tādos 
brīžos jo īpaši jāturas pie tā, ka pestīšana ir ticībā. Bet 
ticība pastāv jo turas pie Dieva vārda. Ka pestīšana ir tikai
Jēzus Kristus dēļ. Glābti mēs esam ticībā. Drošība un 
pārliecība nav pestīšanas priekšnoteikums, bet gan Svētā 
Gara auglis ticīgā cilvēkā. Ja mums dzīvē gadās 
aptumsumi, un tādi noteikti būs, tad jāpiemin apustuļa 
Jāņa apliecinātais:” Kam Dēls ir, tam ir dzīvība.” 

Māc. K. Puķītis

~Informācija~

Zvaigznes Dienas dievkalpojums 5. janvārī pl.10.00

6. janvāris baznīcā tiek svinēts kā Zvaigznes Diena. Dievs
uzrunāja ļaudis tālā zemē, dodot tiem pie debesīm jaunu

zvaigzni, kura tos atveda uz Bētlemi pie jaundzimušā
Pestītāja.

~Pārdomām~

MĒNEŠA LOZUNGS

Dievs ir uzticīgs!
(1.Korintiešiem 1;9)

~Lūgšana~

Nākamā gada dienām dod mums, Tēvs,
spēku, gudrību un ticību. Palīdzi mums

labi darīt savu darbu un pildīt savus pienākumus.
Dod mums vajadzīgo pacietību. Kad nastas

kļūst smagas un dienas garas, un nogurdinošas.
Atgādini mums, ka Tava pacietība ir lielāka par mūsējo,

un, ka Tu esi labs pret tiem, kas gaida uz Tevi, pret
dvēselēm kuras meklē Tevi. 

(Jozefs Imbergs)
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