Un redzi, Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam.
(Mateja evanģēlijs 28;20)
Nedēļa 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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Viņā mums dota pestīšana,
viņa asinīs grēku piedošana,
pēc viņa bagātās žēlastības,... (Efeziešiem 1;7)

Vienīgi Kristus
Tas ir pārsteidzoši un apbrīnojami lasīt Pāvila
vēstules. Cik vienkārši, īsos un trāpīgos vārdos viņš
apraksta pestīšanu. Visu Dieva mīlestības un žēlastības
pilnību Pāvils spēj tik saprotami pasludināt. Nav labākas
zāles pret ticības vājumu kā Pāvila vēstules. Viņš tik labi
ir sapratis evaņģēliju.
Pāvils bija farizejs, visu dzīvi viņš pildīja bauslības
priekšrakstus līdz pēdējam komatam. Viņš bija perfekti
centīgs un pilnīgi pārliecināts par savu taisnumu, ka ir
cienīgs pēcgalā stāvēt Dieva priekšā... līdz brīdim kad
sastapa Pestītāju. Tad viņš saprata cik nocietināta bija
viņa sirds pret mīlestību un ka viņa taisnība bija vienkārša
paštaisnība. Ar visu savu perfektumu viņš joprojām
stāvēja bezgala tālu no Dieva. Viņa skats joprojām bija
vērsts tikai uz sevi, uz saviem darbiem nevis uz Dievu.
Tādēļ piedzīvojis Kristus mīlestību un sevis nenopelnītu
žēlastību, viņš turpmāk skatās tikai uz Kristu. Kad jaunie

kristieši viņam jautā, kas ir jādara lai Dievam patiktu,
Pāvils viņiem māca- tikai to, ko Kristus ir darījis, lai mēs
varētu Dievam patikt.
Mums jātur Pāvila mācība acu priekšā un vienmēr ir
sev jāatgādina, ko Kristus ir paveicis mūsu labā. Mums
cilvēkiem patīk ja zinām kas, kā, cik, kad mums jādara,
lai atbilstu prasībām, lai varētu Dievam patikt. Kamēr
esam šādā domāšanā tikmēr skatāmies paši uz sevi, mūsu
galvenā interese ir par sevi. Lai sāktu skatīties uz Dievu
mums ir jāmainās un jāsāk jautāt- ko tu Jēzu esi darījis
priekš manis. Un tad Pāvils mums atbild- Viņā mums
dota pestīšana, Viņa asinīs grēku piedošana.
Kristietība cilvēka dabai ir tik grūta, jo ir katru
dienu atkal no jauna jāmācas teikt Tu, Tavs, nevis es,
mans. Jo vairāk to iemācīsimies, jo līdz ar Pāvilu arvien
vairāk iegūsim to patieso žēlastību, mieru un mīlestību,
ko Dievs pats priekš katra no mums ir sagatavojis vēl
pirms pasaules sākuma.
Māc. K. Puķītis

~Informācija~
Kapu svētki 2018.gadā:
14.jūlijā: plkst.11.00 Mazgramzdas kapos
plkst.12.00 Judu kapos
plkst.13.00 Stervēnu kapos
plkst.14.00 Nodegu kapos

Bunkas draudzē Dievkalpojumi:
8.jūlijā plkst. 10.00
LELB Liepājas diacēzes diena “Tēvi. Tēvzeme. Mūsu
Tēvs.” ir plānota šī gada 8.septembrī Kuldīgā.
Programmā:
Kuldīgas Sv.Annas baznīcā, dārzā
11.00 Svinīgs dievkalpojums
13.00-14.00 Sadraudzība mielastā
14.00-16.00 Darbnīcas un lekcijas (Miesīgie un garīgie tēvi –
māc.Jānis Bitāns, Tēvzeme Latvija un diecēzes patriotisms –
māc.Uģis Brūklene)
16.00-17.00 Sacensības “Tēvu izaicināšana”
Kuldīgas Sv.Katrīnas baznīcā
18.00 Noslēguma svētbrīdis ar iecirkņu priekšnesumiem un
muzikālu papildinājumu
Pieteikšanās līdz 31.augustam: 63423431,
liepajasbiskapakanceleja@lelb.lv
Sīkāka informācija ir atrodama diacēzes vēstīs, diacēzes
mājaslapā. Aicināti piedalīties ir visi.

~Pārdomām~
Pie Tevis ir dzīvības avots, un Tavā gaismā
mēs redzam gaismu.
Ps. 36:10

Dieva neredzamais nams, Viņa brīnišķās Valstības celtne top
vienīgi tur, kur Dieva bērni pilda savas rokas, lai upurētu Tam
Kungam.
Mācītājs Haralds Kalniņš (22.07.1911. – 27.10.1997.)

5.augustā: plkst.15.00 Mālkalnu kapos
plkst.16.00 Lībju kapos

Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs t. 63454852, m.t.26534381
Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,26024146
Izdevumu sagatavoja G.Dzintare t.nr. 26426979

