Un redzi, Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam.
(Mateja evanģēlijs 28;20)
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
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.26128491,26024146
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Bet jūs dabūsiet spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums,
un jūs būsiet mani liecinieki... (Apustuļu darbi 1;8)

Svētais Gars, baznīca, kristietis
Šo apsolījumu Pestītājs saviem mācekļiem dāvā
Debesbraukšanas dienā. Viņš savai baznīcai apsola spēku, ko tai
dāvās Svētais Gars. Vasarsvētkos šis apsolījums piepildās.
Svētais Gars nāk par mācekļiem Jeruzalemē un dod viņiem
drosmi, spēku un gudrību liecināt par Jēzus nāvi un
augšāmcelšanos liela pūļa priekšā. Viņi šo dāvanu saņem kā
baznīca, kā kopība, lai varētu paveikt to uzdevumu, kuru Kristus
tiem ir uzticējis. Kopš tā laika Svētais Gars uztur baznīcu cauri
gadsimtiem, tādēļ Vasarsvētkus svin gan kā Svētā Gara svētkus,
gan kā baznīcas dzimšanas dienu.
Arī katrs kristietis, kurš kristību dienā ienāk šai baznīcas
kopībā, līdz ar kristību ūdeni saņem Svēto Garu. Vai reiz saņemtu
Svēto Garu var arī pazaudēt? Gan atsevišķs kristietis gan lokāla
baznīca var pazaudēt Svēto Garu, kad novēršas no Svētajiem
Rakstiem, noliedz evaņģēlija patiesību un pievēršas maldiem. Tas
dod iemeslu jauno reliģisko kustību dibinātājiem apgalvot, ka pēc
apustuļu laikā Svētais Gars baznīcu ir pametis uz daudziem
gadsimtiem, un tādēļ ir jālūdz pēc jauniem Vasarsvētkiem, lai
Dievs atkal sūta Svēto Garu, protams tikai vienīgajiem
patiesajiem kristiešiem, šai konkrētai kustībai. Ar šo tiek
apgalvots, ka no apustuļu laika līdz pat mūsdienām daudzus
gadsimtus pasaulē nav bijusi baznīca un nav bijuši arī kristieši.

Šādu aplamību mūsu baznīca pilnībā noraida. Vasarsvētku
notikums tāpat kā Kristus dzimšana ir vienreizīgs, kurš
neatkārtosies. Ja kristietis pazaudē Svēto Garu viņš vienmēr var
caur grēku nožēlu var atgriezties pie savas kristības un atjaunoties
Svētā Gara kopībā. Tāpat arī baznīcas kas ir novērsušās no
patiesības var atjaunoties caur grēku nožēlu. Kopš Vasarsvētku
notikuma toreiz Jeruzalemē Svētais Gars vienmēr ir palicis
baznīcas kopībā, kur Viņš arī Kristus ticīgos uztur īstenā, patiesā
ticībā. Tāpēc pasaulē visos laikos ir bijusi baznīca un ir bijuši
kristieši, un tā tas paliks līdz pat laiku beigām, līdz pašam
pasaules galam.
Māc. K. Puķītis

~Informācija~
30.maijā šogad tiek svinēta Debesbraukšanas diena.
Dievkalpojums trešdien 29.maija plkst.18.00.
Vasarsvētki šogad ir 9.jūnijā, jūnija otrajā svētdienā,
dievkalpojums plkst.10.00
Nākošā svētdiena pēc Vasarsvētkiem 16.jūnijs ir Svētās
Trīsvienības svētdiena, dievkalpojums plkst.10.00
23.jūnija baznīca atzīmē Jāņa Kristītāja dienu,
dievkalpojums plkst.10.00
~Pārdomām~
MĒNEŠA LOZUNGS

Kā medus kāres ir jauki vārdi – saldums dvēselei un
dziedinājums kauliem. (Sakāmvārdi 16;24)
~Lūgšana~

