Un redzi, Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam.
(Mateja evanģēlijs 28;20)
Nedēļa Priekules draudzē.
Otrdiena:
6., 13., 20., 27.
( Maijs )

Ceturdiena:
8:30 - Rīta lūgšana. ( Baznīcā)
1., 8., 15., 22., 29. 17:30 - Kora meģinājums. (Dr. namā)
( Maijs )

( Maijs )
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8:30 - Rīta lūgšana. ( Baznīcā)
18:00 - AA. Sapulce. ( Dr. namā)

Trešdiena:
12:00 - Pusdienas. ( Dr. namā)
7., 14., 21., 28.
13:30 - Svētbrīdis slimnīcā, mēneša
(Maijs )
pēdējā trešdienā ar sv.vakarēdienu.
18:00 - Vakara dievkalpojums.

Sestdiena:

Priekules evaņģēliski luteriskā draudze

12:00- Iesvētes mācība atsāksies pēc jaunas
grupas nokomplektēšanas. Aicinām
piedalīties visus, kam interesē kristietība .
18:00 Bībeles stunda.

Dievkalpojums svētdienā 10:00.
4., 11., 18., 25. - Maijs
Svētdienas skola – plkst. 10.00 - ( Dievkalpojuma laikā)
plkst. 16:00 – AA Sapulce. ( Dr. Namā)
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Un to sacījis, Viņš dvesa un sacīja viņiem:
'' ņemiet Svēto Garu! Kam jūs grēkus piedosiet,
tiem tie būs piedoti, kam jūs tos paturēsiet, tiem
tie paliks.''
(Jāņa evanģēlijs 20;22-23)

Alleluja Lieldienas! Ko pēc tam?
Lielie svētki nosvinēti un Baznīcai jāatgriežās pie ikdienas
ritma, dienišķās kalpošanas. Bet ko tas nozīmē, ko nozīmē
ikdienas kalpošana, kas jādara un kā jadara? Te nu cik
kristiešu, tik viedokļu. Viens teiks:'' Baznīcā galvenais ir
diakoniska kalpošana!'' Otrs viņu pārtrauks:'' Nē, baznīcā nav
nekā svarīgāka par svētdienas skolu un jauniešu darbu!''. Tad
ceļās trešais un pārējos pamāca: '' Jūs neko nēesat sapratuši,
Baznīca nevar pastāvēt bez muzikālas dzīves!'' Taisnība ir
viņiem visiem... Taisnība nav nevienam no viņiem. Taisnība,
visas šīs jomas baznīca ir noderīgas un nāk tās kalpošanai par
labu. Bet baznīca var dzīvot pilnasinīgu dzīvi un kalpot arī
bez tām visām, kā tas pierādijās padomju režīma vajāšanu
gados.

Baznīcas sirdspuksti un pulss ir grēku piedošana un/vai
paturēšana. Ja baznīcā aizmirst par grēku piedošanu, tad tā
pārstāj būt baznīca pat ja tai ir visaktīvākie diakonijas
darbinieki, visdedzīgākie jaunieši, vislielākie kori. Nekas no
ta visa nelīdz, ja sirds ir vainas apziņas un grēka nomākta,
jūtās atsvešināta no Dieva un pestīšanu zaudējusi.
Mūsdienu kristīgajās baznīcās bieži tiek teikts:'' cilvēki
nevar grēkus piedod, to var tikai Dievs!'' Tā gan ir
taisnība...bet vai tad Kristus nav Dievs? Šajos pantos no Jāņa
evanģēlija Kristus saviem mācekļiem, saviem kristiešiem,
savai baznīcai uztic neiedomājami lielu dāvanu Svēto Garu un
grēku piedošanu. Cilvēki kuri sevi dēvē par bibliskiem
kristiešiem, bet noliedz augšāmceltā Kunga dāvātās pilnvaras
nevar būt bibliski, jo noliedz svēto rakstu vārdus. Cilvēki kuri
saka ka ir Svēta Gara svaidīti un dižojās ar gara dāvanām, bet
nepasludina grēku piedošanu, nerunā Svētā Gara vardā. Jo
Svētais Gars apliecina un apstiprina Kristus vārdus. To
Kristus pats māca Jņ 16;14,:'' Viņš ņems no tā, kas ir mans, un
jums to darīs zināmu.''
Tātad tas, ko baznīca dara laikā pēc lielajiem svētkiem, ir
tieši tas pats, ko baznīca dara svētkos: aicina un mudina ļaudis
atzīt un nožēlot grēkus un tiem pasludina grēku piedošanu.
Un patiesībā baznīcā jau svētku dievkalpojumi turpinās
visa gada garumā, jo katra reize, kad grēka nomākta,
sirdsapziņas un velna nomocīta dvēsele dzird vārdus, kas vēstī
visu grēku piedošanu, tam kurš to meklē un pēc tās ilgojās, ir
svētku dievkalpojums.

Draudzes mācītājs Kārlis Puķītis
Informācija.

Bunkas draudzē dievkalpojumi:

Mēneša otrā un ceturtajā svētdienā. 10:00.
4.maijā dievkalpojumā plkst.10.00 savā ikgadējā draudžu
apmeklējumā piedalīsies Grobiņas iecirkņa prāvests Ainārs
Jaunskalže.
Mācītāja pieņemšana un mājapmeklējumi piesakoties pa telefonu
mob.26576197.
29.maijā Debesbraukšanas diena (Dievkalpojums 28.05. 18.00)
8. jūnijā Vasarsvētki – Svētā Gara svētki.

Jēzus sacīja: Laimīgi žēlsirdīgie, jo Dievs būs viņiem
žēlsirdīgs. (Mt 5:7)
Baltā svētdiena.
Otrs nozīmīgs notikums ir aprakstīts Baltās svētdienas
Evaņģēlija tekstā. Baltā svētdiena ir 27.aprīlī, tieši nedēļu pēc
Kristus augšāmcelšanās svētkiem. Mēs lasām Jāņa evaņģēlijā
Jēzus vārdus, sacītus māceklim Tomam (Jņ 20:27—29):
„… neesi neticīgs, bet ticīgs!" Toms atbildēja un sacīja
Viņam: "Mans Kungs un Mans Dievs!" Jēzus viņam saka:
"Tāpēc ka tu Mani redzēji, tu ticēji. Svētīgi tie, kas neredz un
tomēr tic!”
Jēzus šeit ir ieradies pie mācekļiem noslēgtās telpās 8 dienas,
kopš Viņš pēc augšāmcelšanās bija pie mācekļiem pirmo reizi, lai
sastaptu tieši mācekli Tomu, kurš pirmajā reizē kādu iemeslu dēļ
nebija klātesošos un, tāpēc, ka nebija Jēzu sastapis, īsti nebija
pārliecināts, ka Viņš patiesi ir augšāmcēlies un dzīvs. Toma sajūtas
ir līdzīgas kā daudziem cilvēkiem pašā savas ticības ceļa sākumā.
Kad ar prātu tā kā saprotam, bet vēl neesam pa īsto
piedzīvojuši Jēzus klātbūtni un Viņa pieskārienu savai sirdij. Jēzus
sacītie vārdi Tomam: svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic, ir
attiecināti uz visiem kristiešiem, kuri par tādiem ir kļuvuši pēc

Jēzus atgriešanās debesīs. Jeb kopš tā brīža līdz Jēzus nāks atkal,
mēs Viņu satopam netieši, jeb ticībā, ne vairs miesā.
Draudžu mācītājs Kārlis Puķītis Mob.26576197 priekules@lelb.lv
Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs t. 63454852, m.t.26534381
Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,26024146
Atbildīgais par izdevumu Voldemārs Vilerts, mob.t. 26516737

Priekules ev.lut draudzes Klusās nedēļas un Kristus Augšāmcelšanās/Lieldienu dievkalpojumu datumiun laiki.
13.04. Pūpolsvētdienas dievkālpojums plkst. 10.00
16.04. Vakara dievkalpojums plkst.18.00
17.04. Zaļā Ceturtdiena plkst. 18.00
18.04. Lielā Piektdiena plkst. 12.00 Starpkonfesionāls Krusta Ceļš ( sākums no Baptistu baznīcas).
19.04. Klusā Sestdiena plkst. 18.00
20.04. Kristus Augšāmcelšanās/Lieldienu rīta dievkalpojums plkst.10.00
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