Un redzi, Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam.
(Mateja
evanģēlijs
28;20)
Nedēļa Priekules draudzē
Svētdiena: plkst. 10:00 DIEVKALPOJUMS
plkst. 16:00 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)

Bunkas draudzē dievkalpojumi:
Mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā plkst. 10:00
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
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Un es redzēju citu eņģeli laižamies debesu vidū;
tam bija mūžīgs evanģēlijs sludināms tiem,
kas dzīvo virs zemes, un visām tautām un ciltīm,
valodām un tautībām.
( Atklāsmes 14;6)
Evanģēlija svētki
Šis pants no apustuļa Jāņa Atklāsmes grāmatas ir iekļauts
reformācijas dienas dievkalpojuma lasījumos. Un ne velti. Tas
atgādina par godu kam, tad šos svētkus svinam. Protams, mēs
pieminam mūsu ticības tēvu bezkompromisu stāju un drosmi, bet
centrā ir mūžīgais evanģēlijs. Jautājums ko toreiz uzdeva Luters:''
kā man atrast žēlsirdīgu Dievu?'' ir aktuāls arī mūsdienās. Toreiz
Luters sajuta visu savas grēcīgās dabas nastas smagumu un
nespēja noticēt Dieva piedošanai un atrast mieru. Lai kuru Bībeles
pantu viņš lasītu, viņs atrada tikai Dieva dusmas un sodu, Viņš
sāka Dievu ienīst, jo viņam likās ka Dievs tik daudz prasa un
nepanāk ne soli cilvēkam pretīm. Viņš katru dienu prvātbiktē
sūdzēja grēkus savam bikstēvam Fon Štaupicam, bet nespēja
noticēt pasludinātajai piedošanai.
Tieši pateicoties savam bikstēvam Luters beidzot atrada
evanģēlija vēsti par grēcinieka taisnošanu no žēlastības, Kristus
nopelna dēļ. Tas bija laiks kad viņam atvērās debesis un viņš
atrada mieru. Tad viņš sāka arī Bībeles tekstus saredzēt to
patiesajā gaismā un katrā teikumā, katrā vārdā sastapa žēlīgu
Dievu, kurš grēcinieka dēļ piedzima kā cilvēks, nomira un

augšāmcēlās. Arī mūsdienu cilvēkam šāds stāvoklis nav svešs,
kad liekās Dievs ir novērsies, kad liekās nav glābiņa no Viņa
dusmām un ir bail atvērt bībeli jo katrs vārds draud ar
pazudināšanu un elles liesmām.
Šiem cilvēkiem skan mūžīgais evanģēlijs, kurš nekad
nebeigsies, to neierobežo ne laiks ne telpa. Cilvēkiem vienmēr ir
labāk paticis lūkoties uz saviem ceļiem un saviem darbiem, nevis
uzlūkot Dieva ceļus un darbus. Tāpēc daudzi ik dienas lasot bībeli
Dieva ceļus nesaredz un Viņa darbiem palasa garām. Pareizais
jautājums atverot bībeli ir: '' Kungs rādi man, ko manis grēcīga
cilvēka labā esi darījis, un māci man kādus ceļus esi staigājis!''
Luters mācija bībeli lasīt ilgojoties pēc pestīšanas un meklēt tajā
pirmkārt Kristu.
Reformācijas svētki ir atgādinājums kādu dārgumu Dievs mums ir
dāvājis un reizē arī brīdinājums neaizrauties ar cilvēciskiem sapņiem un
maldu mācībām. Cilvēks vienmēr meklē dzirdēt ko jaunu, interesantu,
garīgu. Bet Dievam nekā jauna nav, Viņam nav nekā interesantāka un
garīgāka kā vienkāršā evanģēlija vēsts par Dieva žēlastību un grēcinieka
taisnošanu ticībā.

Māc. Kārlis Puķītis
~Svētku dievkalpojumi šajā mēnesī~
4.oktobris Pļaujas svētku dievkalpojums,
3.oktobrī no 11.00-15.00 var nest dārza veltes, ko nolikt pie
altāra
1.novembrī Reformācijas svētku dievkalpojums
~Pārdomām~

4.oktobris 19.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Dzīvnieku parāde palīdzēja Ādamam saprast, ka viņam nav
vajadzīgs vienkārši kompanjons, bet gan attiecības, kas
atspoguļotu viņa attiecības ar Dievu. Tāpēc Dievs veidoja sievieti
pēc Sava tēla. Viņa bija kā Ādams, bet citāda. Šī citādība padarīja
iespējamas vienas miesas attiecības, kuras vēlējās Dievs.

Attiecības, kas atspoguļoti Kristus un Baznīcas vienotību.
Lūgšana: Kungs, palīdzi mums godāt un aizsargāt laulību, kāda
tā ir pēc Tava prāta. Āmen.
11.oktobris 20.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
“Meklējiet labu, ne ļaunu, ka jūs paliekat dzīvi” (Amosa 5:14).
Mūsu kultūra ir atmetusi vēlēšanos atšķirt šos abus. Diemžēl arī
baznīcā daudzi dara tā pat, īpaši dzīvības jautājumos. Dieva
Vārds skaidri saka, ka ļauns ir tas, kas nepakļaujas Dieva
pavēlēm. Dieva Vārds saka, ka labs ir tas, kas nāk no Dieva caur
Kristu – dārgumi ne tikai Debesīs (Marka 10:21), bet arī tagad
Vārdā un Sakramentos.
Lūgšana: Tēvs, palīdzi mums ienīst ļaunumu sevī un mums
apkārt un dod mums Tavu Garu, lai mēs meklējam Tavu labumu
Jēzū Kristū. Āmen.
18.oktobris 21.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Tikai caur Dieva žēlastību Jēzū Kristū ir iespējams ieiet Dieva
valstībā (Marka 10:27). Stingri stāvēt par šo patiesību un citām
lietām, kas to uztur, reizēm prasa uzupurēšanos. Tomēr mēs to
darām uzticoties Dievam, kurš apsola tūkstoškārtīgu svētību šeit
un mūžībā (10:30).
Lūgšana: Kungs, mēs tev pateicamies, ka esi mūs aicinājis Savā
valstībā. Palīdzi mums turēties pie Tavas valstības patiesības.
25.oktobris 22.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Cik gan dziedinoša vēsts ir Evaņģēlijs mums grēka aklumā
mītošajiem. "Esi drošs, celies, viņš tevi sauc" (Marka 10:49). Lai
arī kāds būtu mūsu grēks, mēs varam meklēt Viņa žēlastību un
dziedināšanu mūsu satrauktajām sirdīm.
Lūgšana: Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani! Āmen.
No Luterāņi dzīvībai.lv /tulk. J. Diekonts/
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