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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Es lūdzu, lai jūsu milestība
arvien vairāk pārplūstu
atziņā un dziļā sapratnē (Filipiešiem 1;9)

Vienība nevis pretstats
Diemžēl tā ir iegājies, ka kristieši pretstata mīlestību
patiesībai un ticību gudrībai. Mīlestība bieži tiek pacelta
pāri patiesībai, ticības dēļ tiek noliegta gudrība. Pāvils
šajā tekstā tā nenodala šīs lietas, Viņš runā par mīlestību,
kura izriet no Kristus evanģēlija atzīšanas, tātad no
patiesības, un atziņas dziļumiem, tātad no gudrības iekš
Dieva.
Nu jau vairāk kā 150 gadus tā sauktā liberālā
teoloģija sludina visaptverošu pestīšanu visiem cilvēkiem,
pamatojoties tajā ka Dievs ir mīlestība un mīl visus
cilvēkus. Tā konsekvence ir baznīcas sabrukums daudzās
valstīs, kurās šī liberālteoloģija triumfēja, jo ja Dievs
mīlestībā pestī visus, tad kādēļ piederēt baznīcai? Kādēļ
gan svētdienās rītā celties agrāk un pusotru stundu
garlaikoties baznīcā? Kādēļ tērēt naudu ziedojumiem, ja
to var izlietot izdevīgāk? Bet pats sliktākais, ka šādā
veidā tiek piekrāptas dvēseles, solot to ko Dievs nav
solījis, tās tiek iemidzinātas un var tikt pazudinatas.

Protams, ka Dievs mīl visus cilvēkus, to mēs arī
lasam evanģēlijā, jo tieši tādēļ Viņš sūta savu Dēlu
pasaulē. Bet tas nenozīmē automātisku pestīšanu visiem,
bet gan to, ka Dievs pestīšanu padara iespējamu. Jo
Svētie Raksti pestīšanu saista ar ticību- kas tic un top
kristīts tas taps izglābts (Mk 16;16), kas manus vārdus
dzird un tic Tam, kas Mani sūtijis, tam ir mūžīgā
dzīvība.(Jņ. 5;24). Patiesa mīlestība ir balstīta šādā
Kristus atziņā, kas atzīzst Pestītāja vārdus un tos
nesagrozīti sludina. Patiesa mīlestība nemāna dvēseles
sludinot tām viltus drošību, bet aicina šo drošību iemantot
Pestītāja vārdos. Mīlestība nav patiesības pretmets, bet
milestība rodās no patiesības atzīšanas, tā dzīvo un kalpo
vienīgi tad ja ir balstīta Dieva vārda patiesībā.
Māc. Kārlis Puķītis

Kapusvētki Priekulē un novadā
16.jūlijā Virgas pagasta kapos: Purmsātu, Paplakas
un Virgas kapos, kapusvētku sākuma laiki vēl tiks
precizēti un paziņoti.
22.jūlijā Priekules pagasta kapos:
plkst.11.00 Mazgramzdas kapos
plkst.12.00 Judu kapos
plkst.13.00 Stervēnu kapos
plkst.14.00 Nodegu kapos
5.augustā Priekules pilsētas kapos:
plkst.12.00 Mālkalna kapos
plkst.13.00 Lībju kapos

Bunkas draudzē Dievkalpojumi:
23.jūlijā plkst.10.00
~Pārdomām~
Atbildot Pēteris un apustuļi sacīja:“Dievam jāklausa
vairāk nekā cilvēkiem.”
Apustuļu Darbi 5:29
Lūgšana, kas lūdzama no sirds un patiesībā

Kungs, Tu pacieti mani visu šo laiku ar visiem
maniem grēkiem, bet tomēr Tu apžēlojies par mani;
Es maldījos visādos ceļos, bet tagad es vairs
negrēkošu; es darīju pāri Tev un biju netaisnīgs; es
tāds vairāk nebūšu; es atsakos no grēka, es atsakos
no ļaunā, es atsakos no netaisnības/nekrietnības,
kas notraipa manu dvēseli; atbrīvo manu dvēseli no
visa, kas ir pret Tevi;
Es ļoti lūdzu Tevi, Kungs, lai Tu izglāb mani no visa
ļauna; nāc Jēzu tagad, nāc tagad un dzīvo manā
sirdī;
Piedod man, Kungs, un atļauj man atpūsties Tevī, jo
Tu esi mans Vairogs, mans Pestītājs un mana
Gaisma, un Tev es uzticos;
No šodienas es slavēšu Tevi visos brīžos/laikos;
Es noraidu ļauno un visus citus dievus un elkus, jo
Tu esi Visuaugstais pār visu pasauli, pārspējot visus
citus dievus;
Ar Savām Varenajām Rokām atbrīvo mani no sliktas
veselības, atbrīvo mani no saistībām, atbrīvo mani

no raizēm un satriec manu ienaidnieku sātanu;
steidzies man palīgā, Pestītāj!
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