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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Bet kad nāks Viņš, Patiesības Gars,
Tas jūs vadīs visā patiesībā...
(Jāņa 16;13)
Es ticu uz Svēto Garu...
Vasarsvētki, trešie lielie baznīcas svētki. Liturģiskā gada
ritējumā tiek svinēti trīs lielie baznīcas liturģiskie svētki:
Ziemsvētki par godu Tēvam, kurš savu Dēlu sūtīja pasaulē,
Lieldienas par godu augšāmceltajam Pestītājam, Vasarsvētki par
godu Svētajam Garam- dzīvu darītājam. Dievs sevi ir atklājis kā
Trīsvienību, tādēļ arī visa baznīcas dzīve un apliecība ir iekļauta
Trīsvienībā. Varētu arī teikt, ka baznīcas lielie svētki ir saistīti ar
ticības apliecības trim artikuliem.
Svēto Garu mēs mēdzam saukt arī par Patiesības Garu, jo
Kristus pats Viņu tā nosauc. Ko tas nozīmē? Luters mazajā
katehismā par ticības apliecības trešo artikulu raksta:’’ Es ticu, ka
es ar paša spēku un prātu nevaru uz Jēzu Kristu, savu Kungu,
ticēt, nedz pie Viņa nākt, bet Svētais Gars ar Evaņģēliju mani
aicinājis, ar savām dāvanām apgaismojis...’’. Tātad Svētais Gars ir
tas, kurš darbojas cilvēka sirdī no iekšienes un rada ticību.
Protams, ka tas nav iespējams bez ārējā vārda uzklausīšanas. Kad
Evaņģēlija vārds nonāk ausīs, tad Svētais Gars to savieno ar sirdi,
un cilvēks sāk ticēt Bībelē rakstītajam vārdam. Svētais Gars atklāj
grēciniekam Dieva vārda patiesību, tāpēc arī katru reizi pirms
sprediķa tiek lūgta Svētā Gara vadība un uzturēšana, lai varētu
atšķirt Dieva vārda mācību no cilvēciskām domām, lai Svētais

Gars veic šo nošķiršanu un mācībā, ko draudze saņem nebūtu
nekā lieka, kas nav pamatots Dieva vārdā. Tāpēc arī mājās,
vienatnē lasot Bībeli, kristietis pirms šo grāmatu atvērt lūdz Svētā
Gara vadību un gudrību rakstīto saprast. Tāpat tas ir lasot jebkuru
citu grāmatu par garīgām lietām, ko tādu arī skatoties TV vai
klausoties radio.
Svētais Gars ir arī lūgšanu,aizlūgšanu Gars, kā to Pāvils
raksta vēstulē romiešiem(8;26-27). Kad mēs savā ticībā jūtamies
vāji, kad mums nav garīga spēka lūgšanai, kad nespējam savā
sirdī un prātā atrast vārdus lūgšanai, tad Svētais Gars par mums
aizlūdz un Dievs Tēvs šīs lūgšanas labprāt uzklausa un atbild uz
tām. Svētais Gars arī mūs pārliecina par lūgšanu uzklausīšanu un
dod mums drošu prātu šajā lietā.
Un Svētais Gars ir persona nevis kāds Dieva spēks,
Dievišķa enerģija vai garīga emocija, jo nedz spēks, nedz enerģija
nedz emocija nevar būt Kungs , bet Kristīgā baznīca katrā savā
dievkalpojumā apliecina:’’ un uz Svēto Garu, Kungu un dzīvu
darītāju...’’
Māc. K. Puķītis
~Informācija~
10.maijā Debesbraukšanas diena, dievkalpojums trešdien
9.maijā plkst. 18.00.
20.maijā Vasarsvētki, dievkalpojums plkst.10.00
Notikumi LELB:
18.maijā Kurzemes reģionālās lūgšanu brokastis Liepājā.
21.maijā prāvesta A. Jaunskalžes ievešana amatā uz jauno
termiņu, dievkalpojums plkst. 18.00 Grobiņā. Dievkalpojumu
vadīs bīskaps H.M. Jensons. Aicināti visi kuri vēlās piedalīties.

Bunkas draudzē Dievkalpojumi:
12.maijā plkst. 10.00
~Pārdomām~
MĒNEŠA LOZUNGS:
Ticība ir cerības pamatā, tā pārliecina par neredzamām lietām.
(Ebr 11:1)
Fragments no prāvesta A.Jaunskalžes sprediķa:
“Vasarsvētki kā Svētā Gara atnākšana nav nejaušība, bet mūsu
pestīšanas būtiska nepieciešamība, katra mūsu garīgās dzīves
nepieciešamība, lai mēs, dzīvojot šai pasaulē, sajustos vienoti ar
Trīsvienīgo Dievu, lai mēs sevī nestu garīgo dzīvību.
Protams, garīgi augot un lūdzot pilnīgāku Svētā Gara klātbūtni
savā dzīvē, mēs piedzīvojam, ka Viņš ienāk mūsu sirdī tik daudz,
cik esam Viņam atvērti. Un viena iespēja piedzīvot daudz
pilnīgāku Svētā Gara ienākšanu mūsu dzīvē ir arī šī gada
Vasarsvētku svinības.
Pateiksimies Trīsvienīgajam Dievam, ka mēs neesam vieni
un atstāti, ka Dievs ir pie mums Svētajā Garā, ka Jēzus apsolījums
piepildījās un piepildās Kristus mācekļu kopībā, kurā arī mēs,
Svētā Gara aicināti, esam pulcējušies un kur izlūdzam šī Gara
vadību un spēku. Āmen.”
Dieva Gars nes mūžīgu prieku, kas nav atkarīgs no ārējās
labsajūtas, no dzīves laimīgiem apstākļiem.
Mācītājs Haralds Kalniņš (22.07.1911. – 27.10.1997.),
luterāņu mācītājs Latvijā un Vācu ev. lut. baznīcas bīskaps bijušajā
Padomju Savienībā.
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