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

      (Mateja evanģēlijs 28;20) 
  

Nedēļa Priekules draudzē. 

 

     Svētdiena:    plkst. 10.00  Dievkalpojums                          

1., 8., 15., 22.     
     februāris    plkst.  16:00 – AA  Sapulce. ( Dr. Namā) 

                                 

 

  Otrdiena:          8:30  - Rīta lūgšana. ( Baznīcā) 

 3., 10., 17., 24.         18:00 - AA. Sapulce. ( Dr. namā) 

     februāris 

 

 Trešdiena:          12:00 - Pusdienas. ( Dr. namā) 

 4., 11., 18., 25.          13:30 - Svētbrīdis slimnīcā, mēneša                                 

     februāris          pēdējā trešdienā ar Sv.vakarēdienu. 

                            18:00 - Vakara dievkalpojums. 

 

 Ceturdiena:          8:30 - Rīta lūgšana. ( Baznīcā) 

 5., 12., 19., 26.          17.00 – Draudzes kora mēģinājums 

    februāris 

 

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. 

    Mācītāja pieņemšana un mājapmeklējumi  

piesakoties  pa telefonu mob.26576197.  

 

Priekules evaņģēliski  luteriskā draudze 
 Reģ. nr. 90000159744  Aizputes iela 10, 

Priekule"Swedbank"AS BIC/SWIFTkods:  HABALV22  

Konta numurs: LV70HABA0551032379685  

     1.februāris – 31.februāris 2015. Nr 2. (134.) 

 

  Un raudzīsimies uz Jēzu,                

 ticības iesācēju  un piepildītāju,... 

(Ebrejiem 12;2) 

Vienīgi Kristus 

 
 Ir dažādas konfesijas, un katrai no tām ir dažādas ticības 

dzīves prakses. Vieniem svarīgi ir gavēnis, svētceļojumi, 

liturģija, citiem lūgšanu ķēdes, semināri utt. Parasti šīs 

dažādās prakses tiek pretnostatītas, un bieži viena konfesija 

pilnīgi noraida citas konfesijas tradīcijas, saucot tās par 

nebibliskām, nekristīgām vai labākajā gadījumā 

nevajadzīgām. 

 Kā uz to skatās kristieši, kuri sevi sauc par luterāņiem? Cik 

cilvēku tik atbilžu, viens garīgs cilvēks ko teica, otrs vēl 

garīgāks nepiekrita, te mēs iegūstam formulu kā radīt jaunas 

konfesijas. 

 Šādā veidā pie atbildes tikt nevar un to arī nemaz nav 

jāmeklē, jo atbilde jau gandrīz pirms 500 gadiem ir dota, tā ir 

kārtīgi noformulēta un ierakstīta mūsu baznīcas ticības 

apliecībās- Augsburgas ticības apliecība, XV artikuls, par 

baznīcas rituāliem. Tajā ir rakstīts:'' ir paturāmi visi tie rituāli, 

kas kalpo mieram un labai kārtībai baznīcā... tomēr par šādām 

lietām cilvēki jābrīdina, lai cilvēki neapgrūtinātu sirdsapziņu, 

domādami, ka šo rituālu ievērošana būtu nepieciešama 

pestīšanai...'' 

 Tādēļ luterāņus šādi strīdi neintresē. Vadoties no 

dievvārda, šajā rakstu vietā galvenais, lai ko arī mēs darītu, ir 



paturēt acu priekšā Jēzu. Viņš ir baznīcas ticības aizsācējs ar 

savu iemiesošanos, bez viņa mums nebūtu uz ko ticēt. Viņš 

arī ir katra kristieša ticības aizsācējs, jo kristībā Viņš ienāk 

mūsu dzīvē un vēl vairāk, caur Viņu mēs katrs tiekam 

uzņemti Svētās Trīsvienības dzīvē. Tad arī mūsu dzīve kļūst 

par daļu no Svētās Trīsvienības dzīves, mūsu esība par daļu 

no Dieva esības, par cik Dieva esība nekad nebeidzās, tad 

mums ir stiprs pamats cerībā uz mūžīgo dzīvi kopā ar Viņu. 

Tā Viņš kļūst par ticības piepildījumu. Lai cik liels būtu kāda 

cilvēka garīgums, lai cik dziļa ticība, ja tas pastāvīgi neskatās 

uz Jēzu, tad nenieka neder. Savukārt lai cik varbūt garīgi 

trūcīgs kads cilvēks ir, tik vien kā ar centimetru lielu ticību, ja 

viņš pastāvīgi raugās uz Jēzu, tad ir Pestītāja piepildīts, un 

piepildot cilvēku ar sevi Jēzus viņu piepilda ar mūžīgo 

dzīvību. Ne velti Pestītāja pirmie svētības vārdi kalna sprediķī 

ir:'' Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstība.'' (Mt. 

5;3)  

 Tādēļ jebkurai lietai, kas baznīcā tiek darīta, nozīme ir tikai 

tad, ja tā liecina par Jēzus iemiesošanos, nāvi un 

augšāmcelšanos, ja tā norāda uz Jēzu kā ticības iesācēju un 

piepildītāju. Tas gan attiecās netikai uz baznīcas kopējo 

ticību, bet arī uz katru kristieti. Ne mēs esam savu ticību 

izgudrojuši un to uzcēluši, bet Kristus mums to dāvājis, tādēļ 

mēs esam ticības un pestīšanas drošībā tik ilgi kāmēr mūsu 

acu priekšā ir Viņa krusts un augšāmcelšanās, un mūsu ausīs 

skan Viņa apsolījumi.  

 To var salīdzināt ar dīķī iemestu akmeni, kas citādi pilnīgi 

mierīgā ūdens virsmā veido apļus. Ne apļi rada akmeni, bet 

akmens apļus. Tā arī ne mūsu ticība, garīgums, lūgšanas, 

kalpošanas vai kādas citas aktivitātes dara Jēzu par mūsu 

Pestītāju, bet tas ka Viņš ir mūsu Pestītājs rada ticību, lūgšanu 

un no tām izrietošās kalpošanas.  
               Mācītājs Kārlis Puķītis  

 

Pārskats par 2014.gada plānotā budžeta izpildi 
Plānoto 12 550 eiro vietā esam ieņēmuši 14 390 eiro t.i. par 

1840 eiro vairāk: 

Nr. 

p.k 

Ziedojuma veids Plāns Izpilde Starpība 

+ vai - 

1. Kolektes 8000,- 8824,- +824,- 

2. Draudzes locekļu ikgadējie maksājumi 1600,- 1872,- +272,- 

3. Ziedojumi no draudzes privātpersonām 950,- 1990,- +1040,- 

4. Ziedojumi no tūristiem 250,- 339,- +89,- 

5. Ziedojumi no muzikālajiem vakariem 20,- 20,- 0 

6. Ziedojumi no kapu svētkiem 180,- 137,- -43,- 

7. Ieņēmumi no zemes nomas 1100,- 1208,- +108,- 

8. Ziedojumi no māsu draudzēm ārzemēs 450,- 0,- -450,- 

 KOPĀ: 12 550,- 14 390,- +1840,- 

 

Vēl papildus esam saņēmuši ziedojumus Zupas virtuvei no 

Borisa un Ināras Teterevu fonda: 264,-eiro un no 

privātpersonām: 383,-eiro, kopā: 647,-eiro 

Lai Dievs bagātīgi svētī visus ziedotājus un liels paldies 

visiem! 
Pārskatu sagatavoja draudzes kasiere Astra Jansone 

Pārskatu par budžeta izdevumu daļu lasiet marta mēneša 

Mājas Lapā! 
 

18. februārī Pelnu diena. Gavēņa laika sākums 

Būsim kopā Dievkalpojumā plkst. 18:00 

 
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 
Atbildīgā par izdevumu Gunta Dzintare, mob.t. 26426979 

http://www.priekules.lelb.lv/
mailto:priekules@lelb.lv?subject=MACITAJAM
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