
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 Zupas virtuve (Draudzes namā)
                     plkst. 11:00 Svētbrīdis slimnīcā, mēneša pēdējā

trešdienā ar Sv. Vakarēdienu
                     no plkst.15:30 līdz 17:30 -mācītāja pieņemšana

         (ir iespējams citās dienās un citos laikos, sarunājot pa telefonu) 
Ceturtdiena: plkst. 8:30 Rīta lūgšana (Baznīcā)
Piektdiena: plkst. 17:30 Kora mēģinājumi.

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  ;   un facebook mājas lapā   
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

Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs  t. 63454852, m.t.26534381             
Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,28204385   

1. jūlijs –  31. jūlijs 2021. Nr.7. 

Bet to vien turiet vērā, mīļie,
ka viena diena Tam Kungam

ir kā tūkstoš gadi
un tūkstoš gadi kā viena diena. 

( 2. Pētera 3;8)

Vai Kristus kavējās?

Jāņa  atklāsmes  grāmata  noslēdzas  ar  Pestītāja
apsolījumu – Es nāku drīz, un draudzes apliecinājumu –
nāc Kungs Jēzu! 

Pirmā  gadsimta  kristieši,  kuri  dzīvoja  līdzās  Viņa
apustuļiem ticēja, ka Jēzus atnāks vēl viņu dzīves laikā.
Tagad ir pagājuši jau divi tūkstoši gadu no tiem laikiem,
bet Jēzus vēl nav nācis godībā, nav vēl bijis šīs pasaules
gals un nav iestājusies Dieva valstība.

Vai tiešām Kristus būtu aizmirsis savu solījumu,
varbūt Viņu kas aizkavē? 

Reizēm  kristieši  apmulsuši  iedomājās  ka  varbūt
cilvēku neticība  Viņu aizkavē,  vai  varbūt  cilvēku grēki

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


Viņa atnākšanai traucē? Tad viņi šīm domām pieķērās un
sāka  uzskatīt,  ka  Kristus  nāks  tikai  tad  kad visi  zemes
iedzīvotāji  kļūs  ticīgi  un  pārstās  grēkot.  Utopiska  un
pilnīgi  neiespējama  sabiedrībā,  kurai  patiesībā  Kristus
vairs  nav  vajadzīgs,  jo  tā  ir  kļuvusi  pašpietiekama  un
ideāla. 

Atbilde ir atrodama šajos Pētera vēstules vārdos,
Dievs  ir  radījis  laiku  un tādēļ  pats  atrodas  ārpus  tā,
laiks Viņu nekādi neietekmē un neierobežo, atšķirībā no
cilvēkiem. 

Un galvenā  atbilde  ir  atrodama Viņa  žēlastībā,  jo
Viņš  vēlās  piepildīt  savu  valstību  ar  pestītajiem,  Viņa
valstība  nav  ierobežota,  lai  to  piepildītu  vajag  daudz
pestīto.  Tādēļ Viņš savā žēlastībā vilcinās,  lai  jo vairāk
cilvēku pagūtu piedzimt un ticībā atgriezties. Tāpēc laiku
pēc Kristus augšāmcelšanās sauc par žēlastības laiku. 

Kad šis žēlastības laiks beigsies? 
Droši vien tad kad vairs nedzims cilvēki kuri var tikt

pestīti.  Jēzus  kļuva  par  cilvēku  bioloģiski,  lai  atpestītu
tos,  kas  ir  bioloģiski  cilvēki.  Tātad  laiks  beigsies  kad
vairs  nebūs  bioloģisku  cilvēku.  Iespējams  tas  ir  daudz
tuvāk nekā mums liekās, jo antizinātne strauji attīstās, vai
tā būs kāda gēnu inženērija, kas centīsies cilvēku uzlabot,
padarot par pārcilvēku. Varbūt tie būs čipi kas cilvēkus
padarīs  par  biorobotiem,  pagaidām  tas  nav  vēl  īsti
atklājies. 

Jebkura  gadījuma  runa  ir  par  antikrista  valstību
kurai jāparādās pirms Kristus atnāks godībā, Dievs savā
žēlastībā  pārtrauks  šos  cilvēces  eksperimentus,  jo  Viņa

žēlastība nepieļaus ka vairojas cilvēki kuri piepildīs elli.  
Dievs neradīja cilvēkus nostumšanai ellē, bet gan

lai piepildītu ar tiem savu mīlestības valstību.   
Māc. K. Puķītis

~Lūgšana~

Kungs, Dievs Svētais Gars, palīdzi mums
patiesi iepazīt sevi, savu sirdi. Rādi mums

mūsu grēkus un dāvā patiesu nožēlu.
Palīdzi mums rast glābiņu Dieva žēlastībā,
pēc Viņa apsolījuma Jēzus dēļ. Vadi mūs
pie žēlastības troņa, un nerimstoši mums

atgādini, ka esam Viņa mīļie bērni un
Kristus līdzmantinieki. Āmen.

~Informācija~
24.jūlijā  plkst.: 11.00 Mazgramzda

12.00 Judi
13.00 Stervēni
14.00 Nodegas

                

1.augustā plkst.: 15.00 Mālkalni                                 
16.00. Lībji


