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!
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1. jūnijs – 30. jūnijs 2020. Nr.6.

Bet vai tiešām Dievs dzīvos
kopā ar cilvēkiem zemes virsū?
(2. Laiku 6;18)

Dieva klātbūtne
Tas ir jautājums kuru uzdeva Izraēla ķēniņš
Salamans.
Par godu Dievam viņš uzbūvēja templi, un nu ir
pienācis brīdis kad Dieva tautai šis templis jāsāk
izmantot.
Tas bija brīdis kad Salamans saprata, ka nav
noskaidrots pats galvenais. Cilvēki uzcēla brīnišķīgu
ēku, bet vai Dievs tajā mājos? Vai Dievs mājos zemes
virsū, cilvēku vidū?
Salamans apzinājās savu necienību un vaicāja
Dievam :’’ Debesis un zeme Tevi nespēj aptvert, kur nu
vēl šis nams ko esmu uzcēlis?’’
Te nu cilvēkam patiesi jābrīnās Jo nekas no tā ko
esam radījuši nav pietiekami labs Dieva priekšā.

Mēs cilvēki Dieva priekšā esam vien pīšļi un putekļi.
Mēs esam grēcinieki, kas nav Viņa cienīgi.
Ja Dievs nāk un mājo mūsu vidū tad tā ir tikai un
vienīgi Viņa žēlastība.
Bībele mums atklāj, ka pēc Salamana lūgšanas
uguns krita no debesīm un upuris sadega, un templi
piepildīja Dieva godība. Un tā bija neaptverami liela
žēlastība, jo Dievs patiesi vēlējās dzīvot savas tautas vidū.
Jo pat ja mēs izpildītu visas Dieva prasības, kas
grēciniekiem nemaz nav iespējams, tad vienalga mums
būtu jāgaida uz Viņu un jācer tikai un vienīgi uz Viņa
žēlastību. Viņš mums ir solījis būt kopā ar mums, un tā ir
žēlastība, un šis solījums ir dots saistībā ar Viņa dēlu Jēzu
Kristu, mūsu glābēju.
Jo to pats Jēzus mums ir apsolījis :’’ Kas mani
mīl, tas manus vārdus turēs, un mans Tēvs to mīlēs,
un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas
vietu.
Māc. K. Puķītis

~Informācija~
7. Jūnijs Svētās Trīsvienības svētki.
24. Jūnijs Jāņa Kristītāja diena. Dievkalpojums
plkst. 14.00
29. Jūnijs Apustuļu Pētera un Pāvila diena.
Dievkalpojums svētdienā 28. Jūnijā.

~Pārdomām~
MĒNEŠA LOZUNGS

Tu vienīgais zini katra cilvēka sirdi.
(1.Ķēniņu 8;30)

~Lūgšana~

Mūžīgais Dievs, tu esi neizdibināms savā
būtībā un savos ceļos. Tu būtu
neaizsniedzams, ja pats nebūtu mums
atklājies. Mēs tev pateicamies, ka savā
neizsakāmajā labestībā tu mums esi
atklājies kā Debesu Tēvs, kā
vienpiedzimušais Dēls un kā Svētais Gars,
mūsu palīgs un svētdarītājs.

