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

1.oktobris – 31.oktobris 2019. Nr.10. (190.)

Jo tāpēc, ka Viņš kārdināts un cietis,
Viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. (Ebrejiem 2;18)
Uzticamākais palīgs
Katrs cilvēks ir savā dzīvē piedzīvojis tādus brīžus, kad
kārdinājumi ir tik spēcīgi, ka liekas neiespējami pastāvēt un no
tiem atteikties. Parasti gan mēs kārdinājumus pamanām, kad ir
situācijas, kurās mums rodas domās rīkoties nepareizi un reizēm
pat ļauni. Bet dzīvē ir arī daudz situācijas, kurās kārdinājumiem ir
cita forma.
Tās ir situācijas, kad sastopamies ar grūtībām, kurās mēs
esam uz ticības zaudēšanas robežas un tā vietā, lai piesauktu
Dievu un Viņu lūgtu, iegrimstam kurnēšanā un sevis žēlošanā. Un
ļoti reti mēs šādus brīžus apzināmies kā kārdinājumus. Bet
Pestītājs tos labi zin un pazīst, tādēļ- kad Viņš mācekļiem māca
lūgšanu Mūsu Tēvs, Viņš tajā iekļauj vārdus:’’un neieved mūs
kārdināšanā...’’ Norādījums uz to, ka Kristus daudz kārdināts un
cietis, mums ļauj saprast, ka šī rakstu vieta runā tieši par šādiem
kārdinājumiem. Un tieši viņš zina, cik grūti mēdz būt cilvēka
dvēselei iziet cauri šādu kārdinājumu tumsai, jo pats ir piedzīvojis
gan savas mīlestības noraidījumu, gan draugu un uzticamāko
līdzgaitnieku nodevību, gan pūļa izsmieklu gan smagas sāpes un
ciešanas. Kad lasām Jēzus lūgšanu Ģetzemenes dārzā Zaļās
Ceturdienas vakarā, mēs sastopam savu Pestītāju Viņa cilvēcībā,
un varam ielūkoties Viņa dvēseles sāpēs un izmisumā ciešanu ceļa
priekšā. Un Viņš arī dod mums šo piemēru, Viņš nekurn un nežēlo

sevi, bet uzreiz savā izmisušas sirds lūgšanā griežas pie Tēva,
ciešanas nekur nepazūd un neizgaist, bet Viņš saņem
stiprinājumu, mierinājumu un iedrošinājumu pilnā mērā iziet cauri
šīm ciešanām.
Mums nav Pestītāja priekšā jākaunas par savu vājumu,
šaubām, reizēm arī ticības trūkumu, bet tas viss droši jāliek Viņa
rokās un un jācer uz Viņa palīdzību. Jo Viņš pats daudz kam no tā
ir gājis cauri un zina cik grūti cilvēkam miesā esot ir visus šos
smagumus panest.
Māc. K. Puķītis

~Informācija~
Oktobra pirmajā svētdienā baznīcā tiek svinēti
Pļaujas svētki , šogad tie sanāk 6.oktobrī. Pēc mūsu
draudzes tradīcijas mēs visas tās dārza dāvanas, kas tiek uz
baznīcu atnestas, ziedojam sociālās aprūpes nodaļai.
~Pārdomām~
MĒNEŠA LOZUNGS
PĒC SAVAS PĀRTICĪBAS, PĒC SAVIEM IENĀKUMIEM DARI ŽĒLASTĪBAS
DARBUS: JA TEV NEDAUDZ MANTAS, NEBAIDIES NO MAZUMA DARĪT
ŽĒLASTĪBAS DARBUS.
(Tobita 4:8)

“DIEVA MAIZE IR TĀ, KAS NĀK NO DEBESĪM UN
PASAULEI DOD DZĪVĪBU” /Jņ.6:33/
“Pļaujas svētki savās dažādajās tradīcījās izsenis
pasaulē ir bijuši pateicības svētki.
Mēs saņemam visu to, ko Dievs mums ir devis, un,
neaizmirstam Viņam par to visu pateikties.
Pateikties Dievam mēs varam dažādos veidos:
Tā ir pateicība savā sirdī: patiesa, īsta, kad mēs ieraugām, ka
viss, kas mums ir – ir patiesībā Dieva lielā dāvana mums un
bez Viņa mēs nespējam ne nieka.

Rituāla, vai liturģiska pateicība Dievam,
dievkalpojumā un dziesmās, kad pieminam visu to, ko
kārtējais gads mums ir devis.
Un trešais veids, ja mēs esam pateicīgi par visu, ko no
Dieva esam saņēmuši, tad tas mūs rosina arī uz šīs
pateicības ārēju izpausmi ziedošanā un labiem darbiem…
Pļaujas svētku centrā ir pateicības pienešana Dievam
par visu, ko Viņš mums ir dāvājis, par visu, kam Viņš licis
mūsu dārzos un laukos izaugt.
Bet ne tikai… Patiesībā šajos svētkos mēs esam
aicināti pateikties par visiem saviem ienākumiem, ar kuriem
Dievs mūs šajā gadā ir svētījis… Dievs mūs ik dienas ir
uzturējis un ar labpatiku mūs pabarojis…
Lūkojoties uz tām dāvanām un svētībām ar kurām
Dievs mūs ir apdāvinājis šajā gadā, neaizmirsīsim arī Viņa
lielāko dāvanu – Jēzu Kristu. Jo tikai pateicoties Jēzus
upura nāvei pie krusta, Dievs mums sniedz arī visas pārējās
svētības. Bez Kristus upura mēs varētu saņemt vienīgi Dieva
dusmas. Kristus krusts ir tā vieta, kur mēs esam sev
iemantojuši žēlīgu Dievu un pateicoties Jēzus krusta nāvei
Dievs joprojām par mums rūpējas. Kristus darbu pie krusta
nav iespējams novērtēt ne ar kādu desmito tiesu vai citiem
ziedojumiem. Kristus upurim par pateicību mēs varam
nodot sevi pašus, dzīvojot savu dzīvi Dieva tuvumā. ĀMEN”
/fragmenti no mācītāja Mārtiņa Vaickovska Pļaujas svētku
dievkalpojuma sprediķa/

~Lūgšana~
Kungs, mēs lūdzam Tevi: par zemes auglību. Kungs, atdari
Tavu roku un piepildi visus, kas dzīvo ar Tavu labumu, pēc
tās žēlastības, kas paliek mūžīgi. Kungs, mēs Tevi lūdzam
par visiem krietna un godīga darba darītājiem – pašķir viņu
roku darbu, ak, Kungs! - mēs Tevi lūdzam: Kungs,
apžēlojies!

