
Un redzi, Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules 
galam.

(Mateja evanģēlijs 28;20)

 Nedēļa Priekules draudzē.

 Otrdiena:      8:30  - Rīta lūgšana. ( Baznīcā)
 1., 8., 15., 22., 29.   18:00 - AA. Sapulce. ( Dr. namā)
   ( Oktobris )

Trešdiena:   12:00- Pusdienas. ( Dr. namā)
 2., 9., 16., 23., 30.   13:30- Svētbrīdis slimnīcā, mēneša      

( Oktobris ) pēdējā trešdienā ar sv.vakarēdienu.
                 18:00- Vakara dievkalpojums.

Ceturdiena:     8:30- Rīta lūgšana. ( Baznīcā)
 3., 10., 17., 24., 31. Mēneša pirmā ceturdienā bikts  

(Oktobris)      dievkalpojums ( 3.oktobris).
                    17:30- Kora meģinājums. (Dr. namā)

Sestdiena:     12:00- Iesvētes  mācība   
5., 12., 19., 26.  

((Oktobris) 17:00- Bībeles stunda. (Dr. namā)

Dievkalpojums svētdienā 10:00.
6., 13., 20., 27. - Oktobris                           

Svētdienas skola – plkst. 10.00 ( Dievkalpojuma laikā)
                                          16:00 - AA. Sapulce. ( Dr. Namā)

6.Oktobrī Pļaujas svētki. 
 Lūdzam rudens  veltes atnest trešdien, 2.oktobrī vai sestdien, 
5.oktobrī no plkst 11. - 14.30. draudzes namā. 
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Jo tanī atklājas Dieva taisnība no ticības uz 
ticību, kā rakstīts: '' no ticības taisnais dzīvos.''

Romiešiem 1;17.

Reformācija.

Pants,  kas  likts  virsrakstā  domājams  pazīstams  katram 
luterānim, jo to izlasijis Luters atklāja priekš sevis evanģēlija 
macību, ka Dievs pieņem cilvēkus no žēlastības pēc ticības 
nevis paveiktajiem darbiem. 31. Oktobrī svinam reformācijas 
dienu, un varbūt tā būtu patiesa vērtība, ja šo mēnesi veltītu 
pārdomām kas tad ir reformācija? Ko māca un ko apliecina 
baznīca  kura  sevi  sauc  par  luterisku?  Ko  tas  man  nozīmē 
piederēt  luteriskajai  baznīcai,  vai  es  pēc  saviem uzskatiem 
vispār varu sevi uzskatīt par luterāni? Kāpēc esmu luterānis 
nevis baptists, adventists vai vecticībnieks?

Diemžēl reti par šiem jautājumiem aizdomājamies, un bieži 
mums  trūkst  intereses  par  savu  baznīcu.  Tādēļ  rodas 
aplamības. Divas ir īpaši izplatītas: ka reformācija nozīmē, jo 
tālāk  no  katoļiem  jo  labāk,  otra  ka  reformācija  nozīme 
progresu un baznīcas modernizāciju.

Ja jūs ar savu opeli iebraucat garāžas durvīs, jūsu mašīna 
tiek  sabuktēta,  deformēta,  tas  nozīme  saliektus  bleķus,  tā 
zaudējusi sākotnejo formu. Tad jūs to aizvedat uz servisu, kur 



bleķus iztaisno,  un mašīna atgūst  sākotnējo formu,  tā arī  ir 
reformācija.

Tiek teikts, ka katrai paaudzei ir jāveic reformācija, baznīca 
vislaiku  jāreformē.  Parasti  ar  to  tiek  saprasts,  ka  Luters 
nepabeidza reformāciju,  mums jāturpina izmest  no baznīcas 
un  no  dievkalpojuma  visu  kas  atgādina  par  katoļiem.  Otra 
izpratne,  ka  mums  baznīca  jāmodernizē,  modernāki 
dievkalpojumi, laikmeta prasībām atbilstošāka muzika. 

Tas noved pie banalizācijas, kad baznīcas zaudē savu tēlu 
un būtību, bet iegūst kultūras namu un izklaides centru tēlu un 
līdzību.

Tas, ka katrai paaudzei ir jāveic reformācija ir tiesa, bet tas 
nozīmē tikai  to  ka katrai  paaudzei  priekš sevis  no jauna ir 
jāatklāj  evanģēlijs,  mūsu  baznīcas  ticības  apliecību  raksti 
''Vienprātības  grāmata'',  senās  dievkalpojuma  liturģijas,  un 
senās luteriskās baznīcas dziesmas. Tad mēs varēsim atbildēt 
uz  sākumā  uzdotajiem  jautājumiem.  Mums  pieder  lielas 
garīgas bagatības, kuras pārāk maz esam apguvuši. Mēs bieži 
jūtamies garīgi izsalkuši un nezinām kur to barību meklēt, un 
meklējam svešos šķūņos, kaut paši sēžam uz pilnām lādēm ar 
daudz  augstvērtīgāgu  barību,  bet  to  nicinam,  jo  tā  nāk  no 
mūsu krājumiem. 

Liekas šodien ir  tāda mode teikt:''  vai  tad mūsu luterāņu 
baznīcā ir kas garīgs?'' Uz to var atbildēt ļoti vienkārši, atver 
kaut  vai  lielo  katehismu,  un  tu  katrā  vārdā  un  katrā  burtā 
atradīsi sātīgu veselīgu garīgu maizi. Un tad var izrādīties, ka 
vectēva apputējusī pūra lāde ir tik pārpilna ar brīnumainām 
lietam, ka lai tās visas apgūtu cilvēka mūžs ir par īsu.         

Mācītājs Kārlis Puķītis.       

   Bunkas draudzē dievkalpojumi:
Mēneša otrā un ceturtā svētdienā. 10:00.

Pļaujas svētki 13.oktobrī.

Reformācijas svētki.
1517. gada 31.oktobrī  Mārtiņš Luters  pie Vitenbergas 

baznīcas  durvīm  izkāra  paziņojumu  ar  95  tēzēm 
Aicinājumu  uz  akadēmisku  diskusiju  jautājumā  par 
indulgencēm.  Ar  to  iesākās  reformācija.  Šo  notikumu 
atcerēsimies  reformācijas  dienai  veltītajā 
dievkalpojumā.

Oktobra ceturtajā svētdienā 
27. 0ktobrī  Priekules ev. Lut. Baznīcā  plkst. 10.00

Informācija. 
Mūsu  draudzē  jau  trīs  gadus  darbojas  zupas  virtuve. 

Iepriekšējā  2012./2013.  gada  periodā  zupas  virtuve  tika 
atbalstīta un daļēji finansēta no Borisa  un Ināras  Teterevu 
fonda  ar  480  Ls  lielu  atbalstu.  Par  šiem  līdzekļiem 
iegādājamies  jaunus  traukus,  tējkannu,  elektisko  ūdens 
sildīšanas  boileri.  Esam  saņēmuši  patīkamu  ziņu,  ka  arī 
2013./2014.gada  periodā  no šī  fonda  mūsu   zupas  virtuves 
darbība  tiks  atbalstīta  ar  240  Ls  lielu  finansējumu  8 
mēnešiem. Tātad mūsu draudze turpina piedalīties labdarības 
programmā  ''Maizes  rieciens'',  ar  mērķi  dot  iespēju  saņemt 
maznodrošinātām personām siltu maltīti. Paldies visiem, kuri 
atbalsta mūs šajā labdarībā. 

Mācītāja pieņemšana un mājapmeklējumi 
vienojoties pa telefonu mob.26576197.

Draudžu m c t js  K rlis Pu tis  Mob.26576197  ā ī ā ā ķī priekules@lelb.lv
Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs  t. 63454852, m.t.26534381
Bunkas draudzes priekšniece Irute Zi e,t.26128491,26024146ņģ
Atbild gais par izdevumu Voldem rs Vilerts, t.6346164ī ā 7
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