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!
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Cik bijājama ir šī vieta,
te tiešām ir Dieva nams,
un še ir debesu vārti. (1Mozus 28;17)

Debesu vārti
Jēkabs, bēgot no brāļa dusmām, atradās šai brīdī tālu no
mājām, svešā vietā, viens pats, naktī, tumsā, nekurienes vidū
pilnīgi neaizsargāts. Bēdīga situācija, var teikt, pilnīga katastrofa.
Bet izrādījās, ka nav tā kā izskatās, kā domāja pats Jēkabs. Viņš
nebija viens, vientulīgs... Dievs bija ar viņu. Dievs sapnī rādija
Jēkabam kāpnes uz debesīm un eņģeļu pulkus, stiprināja un
iedrošināja Jēkabu atgādinot viņam savus apsolījumus. Un šie
vārdi 17. pantā ir Jēkaba atbilde Dievam pēc pamošanās. Jēkabam
nebija krāšņas baznīcas, tikai akmens ko palikt pagalvī, bet viņš
apzinājās šīs vietas svētumu, jo šeit Dievs bija klātesošs, tieši šajā
ārēji necilajā vietā Dievs bija lēmis sastapt Jēkabu un viņam
atklāties.
Mums ir vairāk laimējies kā Jēkabam, mums ir krāšņa
baznīca, vieta kur Dievs mūs sastop, un arī te mums ir dots daudz
vairāk nekā Jēkabam, jo viņam bija tikai sapnis, mums ir
evaņģēlijs, kristība un vakarēdiens. Patiesībā mēs līdz ar Jēkabu
varam droši teikt:’’še ir debesu vārti!’’ Būt dievnamā,
dievkalpojumā tas nav mūsu pienākums, tā nav smaga nasta, kas
jānes sakostiem zobiem, sevi pārvarot, lai pēc dievkalpojuma

varētu uzsist sev uz pleca, kāds esmu krietns vīrs, cik daudz esmu
Dieva labā paveicis, pat savu dārgo laiku uz Viņa altāra upurējis.
Būt Dieva namā, dievkalpojumā tā ir privilēģija ko Dievs mums
piešķir. Šī privilēģija nav kādas izredzētas sabiedrības īpašums, tā
pieder katram grēciniekam, kurš grēka un vainas apziņas smagās
nastas nogurdināts pienāk pie šīm durvīm. Šai namā katru reizi
atkal no jauna Dievs atgādina mums savu solījumu mūs atpestīt
no velna, elles, grēka un nāves, lai kā šī četrotne tev uzbruktu caur
domām un dažādām grūtībām, kristību dienā Dievs tev apsolīja
mūžīgo dzīvību un šo savu solījumu Viņš arī izpildīs līdz galam,
ja vien tu no Viņa nenovērsīsies un neaiziesi.
Māc. K. Puķītis
~Informācija~
9.jūnijā plkst. 11.00 Priekules atjaunotās baznīcas
iesvētīšanas dievkalpojums, dievkalpojumu vada LELB
Liepājas diacēzes bīskaps Hanss Martins Jensons un LELB
Grobiņas iecirkņa prāvests Ainārs Jaunskalže. Pēc
dievkalpojuma sadraudzība .
24.jūnijs Jāņa Kristītāja diena. Dievkalpojums 10.00
29.jūnijs apustuļu Pētera un Pāvila diena, dievkalpojums
27.jūnijā plkst. 18.00
Bunkas draudzē Dievkalpojumi:
10.jūnijā plkst. 10.00
~Pārdomām~
Viss, kas mūs pieved Tam Kungam tuvāk, un viss, kas mūs ved
brāļu sadraudzības siltumā, ir kā sudraboti spārni, vienalga, vai tās
ir mūsu ilgas, mūsu domas, mūsu dzīves darbi, mūsu mīlestība uz To
Kungu, uz brāļiem un māsām, uz citiem cilvēkiem. Mācītājs Haralds
Kalniņš (22.07.1911. – 27.10.1997.), luterāņu mācītājs Latvijā un Vācu ev. lut.
baznīcas bīskaps bijušajā Padomju Savienībā.

MĒNEŠA LOZUNGS:

Neaizmirstiet viesmīlību! Jo daži ar to, pašiem nezinot, savos
namos ir uzņēmuši eņģeļus! (Ebr 13:2)
~Lūgšana~
Mēs lūdzam: Lai Dievs par mums apžēlojas un mūs svētī!
Lai Viņš mums dod Savu gaismu – Savas mīlestības gaismu. Lai
mēs savā zemē redzētu, kādi ceļi mums ejami, un lai visas tautas
saskatītu, pie kāda mērķa Dievs mūs grib vest. Lai Tev, Dievs ,
pateicas un Tevi slavē visas tautas! Lai tās priecājas un gavilē, jo
Tu tiesā taisnīgi un vadi tautas! Lai tautas Tevi slavē, Dievs, un
Tev pateicas, jo tu viņas uzturi dzīvas ar augļiem, ko zeme ir
devusi. Lai Dievs mūs svētī, ka arī mūsu sirdīs briest augļi: ticības
un pateicības augļi. Lai mūs svētī Dievs, tas Kungs, Un visa
pasaule lai Viņu godā! Āmen! (Ps.67 )
• Jebkuri svētki dabā nedrīkstētu aizēnot dabas radītāju
Dievu. • Svētki nav, lai apreibinātos, bet lai apzinātos, kā Dievs
mūs ir vadījis pagātnē un lai paļautos uz Viņu arī nākotnē. • Prieks
nav jārada. Tas vienkārši jāsaņem no Dieva. • Mums jāmācās
svinēt jebkuri svētki, jāmācās vairāk vērtēt cilvēku attiecības,
vairāk domāt par garīgām vērtībām. Kristietība un latvietība nav
divas pretējas straumes. Kristus nenonivelē mūsu latvietību, bet
ierāda tai pienācīgu vietu. • Ir grūti, bet, Dievu lūdzot, jāmācās
svinēt svētkus ar skaidru motivāciju un mērķi. Neviens jau nesvin
Jāņus, lai pēc tam kļūtu sliktāk. • Dievs ļauj mums ieraudzīt
vasaras saulgriežos Viņa nebeidzamo žēlastību un uzticību.
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