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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Māci man Kungs, Tavu ceļu,
lai es staigāju Tavā patiesībā,
noskaņo manu sirdi visnotaļ tā,
lai es Tavu vārdu bītos !
(Psalms 86;11)

Tā Kunga ceļš un cilvēka sirds.
Dāvids patiesi vēlējās dzīvot saskaņā ar Dieva
gribu, bet tas nebija viegli, jo ļoti traucēja divas lietas.
Pirmkārt kā lai saprot kāda ir patiesā Dieva griba
un otrkārt tā bija viņa paša dalītā sirds. Kura nebūt
nevēlējās un nesteidzās pildīt Dieva gribu pat tajās reizēs
kad tā bija skaidri saredzama.
Arī mums šādas situācijas ir ļoti labi pazīstamas.
Nav jau viegli zināt un saprast kā kurā reizē rīkoties.
Kā ir pareizi Kungs? Mēs apmulstam. Tad mums
jāsaka:’’ māci mani Dievs kā būt klusam atvērtas
bībeles priekšā, palīdzi man meklēt Tevi lūgšanā.’’
Mums ir doti Dieva baušļi un vēl vairāk Jaunās
derības apustuļu un liecinieku padomi, kas atklāj

Dieva prātu. Nemeklēsim Dieva gribu paši savās domās!
Vēl jo vairāk pilnīgi noteikti nesekosim sabiedrībā
populāriem viedokļiem un populāru cilvēku ieteikumiem!
Nemeklēsim savā sirdī, bet vērsīsimies tikai un
vienīgi pie Dieva vārda, lai saprastu kā ir labi un
pareizi.
Ne mazāk grūtības sagādā otra lieta mūsu dalītā
sirds. Dievs gan mūsos ir radījis jaunu prātu, bet mūsu
sirds un miesa nes sevī iedzimto grēku. Ādama tēlu, tā ir
mūsu ļaunā samaitātība kura nebūt nevēlas sekot Dieva
prātam, bet gan savām domām un padomam. Tātad
mūsos ikdienu notiek nopietna un liela cīņa, par kuru
apustulis Pāvils daudz raksta savās vēstules. Tādēļ
mums katru rītu dodoties savās gaitās un darbos ir
jālūdz līdz ar Dāvidu šī viņa lūgšana un spēks no
Svētā Gara pie tās turēties.
Māc. K. Puķītis

~Informācija~
Oktobra pirmā svētdiena vienmēr ir ražas
svētki, kad pateicamies Dievam par visu ko šajā gadā
esam saņēmuši, ne tikai materiālās vērtības, bet arī
veselības atjaunošanu, piedzīvotu mīlestību, uzklausītām
lūgšanām.
Šogad šie svētki iekrīt 4. oktobrī. Būtu labi arī
laikus padomāt par ko no dārza, lauka vai meža veltēm,

ko varam nolikt pie Dieva altāra kā simbolisku, ārēji
redzamu pateicību.

~Pārdomām~
MĒNEŠA LOZUNGS

Dievs Kristū samierināja pasauli ar sevi.
(2. Korintiešiem 5;19)

~Lūgšana~
Kungs, Debesu Tēvs šīs pasaules grūtībās Tu
mums esi vajadzīgs vairāk par visu. Kad mēs
Tevi meklējam neļauj mums meklēt veltīgi. Rādi
mums cik tuvu Tu esi katram, kurš Tevi meklē
un sauc pēc Tevis. Āmen.

