1.septembris – 30.septembris 2014. Nr 9 (129)

Un redzi, Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam.
(Mateja evanģēlijs 28;20)
Nedēļa Priekules draudzē.

Svētdiena: plkst. 10.00 Dievkalpojums
7., 14., 21., 28.
septembrī
Otrdiena:
2., 9., 16., 23., 30.
septembrī

plkst. 16:00 – AA Sapulce. ( Dr. Namā)
8:30 - Rīta lūgšana. ( Baznīcā)
18:00 - AA. Sapulce. ( Dr. namā)

Trešdiena:
3., 10., 17., 24..
septembrī

12:00 - Pusdienas. ( Dr. namā)
13:30 - Svētbrīdis slimnīcā, mēneša
pēdējā trešdienā ar Sv.vakarēdienu.
18:00 - Vakara dievkalpojums.

Ceturdiena:
4., 11., 18., 25.
septembrī

8:30 - Rīta lūgšana. ( Baznīcā)
17.00 – Draudzes kora mēģinājums

Mācītāja pieņemšana un mājapmeklējumi
piesakoties pa telefonu mob.26576197.
Priekules evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ.
nr.
90000159744
Aizputes
iela
Priekule"Swedbank"AS BIC/SWIFTkods: HABALV22
Konta numurs: LV70HABA0551032379685

10,

Ne ar bruņotu spēku, ne ar varu,
bet ar Manu Garu – saka
Tas Kungs Cebaots! (Caharijas 4;6)

Izklausās neiespējami.
Izraēla tauta tikko atgriezusies no gūsta, no Bābeles
trimdas. Ir atgriezusies vien kāda maza daļa no agrāk
lielās tautas. Dievs Persijas valdnieku noskaņoja tautai
labvēlīgi, un valdnieks atļāva tiem atgriezties savā
zemē, atjaunot Jeruzālemi un templi. Šis uzdevums
jāpaveic naidīgu tautu ielenkumā, kuras patstāvīgi
veica savus uzbrukumus, tā kā celtniekiem vienā rokā
bija mūrnieka ķelle, otrā zobens. Tauta bija
nobijusies:'' Kā mēs to paveiksim? Ja mums būtu tik
stipra armija kā Dāvidam, ja mums būtu tik daudz
strādnieku kā Sālamanam, ja mums būtu..., tad gan.''
Tad Dievs tautai sūtīja savus praviešus, kuriem
uzticēja šo vēstījumu ne ar spēku, skaitu vai varu, bet
tikai ar Dieva Garu, tas ir tikai Viņa spēkā.
Var vilkt paralēles ar mūsdienu baznīcu. Arī Latvijā
baznīcai ir liels uzdevums: tik daudzi vēl nav
dzirdējuši evanģēliju, tiem tas jāpasludina, jāuztur
Dievnami, jārūpējās par draudžu īpašumiem. Kas gan
to var paveikt?! '' Ja mūsu būtu tik daudz kā pirmskara
laikā, ja mums būtu vairāk naudas līdzekļu, ja mūsu

mācītāji būtu spēcīgāki sludināšanā un pulcinātu
pilnus stadionus cilvēku, ja mums būtu..., tad gan
mēs...!'' Dieva atbilde ir tā pati: '' Ne ar spēku ne ar
skaitu, tik ar Manu Garu!'' Dievs nav kļuvis
nespēcīgāks, Viņš ir tāds pats kā tajās sendienās, kad
Viņš ar spēcīgu elkoni palīdzēja savai tautai atjaunot
no drupām Jeruzālemes pilsētu, uzcelt jaunu Templi
un uzvarēt ienaidniekus. Jautājums ir nevis par Dieva
spēku, bet vai mēs Viņam uzticamies, vai paļaujamies
uz Viņa spēku un labo gribu, vai arī paši gribam
nodrošināties, kā saka ja nu kas tad dubults neplīst.
Bet Viņš parūpējās par savu baznīcu, par mūsu
baznīcu, uzturot to caur Padomijas valdīšanas gadiem,
kad mūsu draudzes bija mazskaitlīgākas kā tagad un
finansiāli pagalam nabagas. Kas gan ir tāds, ko Viņš
nevarētu, ja vien... tas mums tiešām vajadzīgs.
Kad Viņš iedibināja kristietību, sāka celt savu
baznīcu, Viņš neizvēlējās daudz spēcīgu un turīgu
vīru, bet vien divpadsmit parastus vīrus un dažas
sievas. Un caur viņiem Viņš iesāka celt savu baznīcu,
kura pastāv jau 2000 gadu, un ir sasniegusi pat
visatālakos Klusā okeāna attolus.
Māc. Kārlis Puķītis
28. septembrī plkst. 10.00 svētdienas Dievkalpojums
veltīts Ercenģeļa Michaēla un visu eņģeļu dienai!
Informācija:

2015. gada 15. februarī beidzas līdzšinējās draudzes
padomes darba termiņš, sakarā ar to 12.oktobrī notiks
draudzes pilnsapulce un 9. novembrī notiks draudzes
padomes vēlēšanas.
LŪGUMS draudzes locekļiem padomāt par iespējām kā
viņi varētu iesaistīties kalpošanā!
Apsveicam mūsu bijušo mācītāju
Hansu Jensonu un Māru Grigolu
kāzu dienā!
Bunkas draudzē dievkalpojumi:
Mēneša otrā un ceturtajā svētdienā. 10:00.

Ikviens, kuram ir interese par Kristu un kristietību, tiek
laipni aicināts pieteikties uz Iesvētes mācībām pie mācītāja.
Draudzes mājaslapā internetā www.priekules.lelb.lv var
apskatīties fotogrāfijas un iegūt aktuālo informāciju par
draudzes dzīvi!
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 Gunta Dzintare, mob.t. 26426979

,

