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

      (Mateja evanģēlijs 
28;20) 

 

Nedēļa Priekules draudzē 
 

Svētdiena:   plkst. 10:00 DIEVKALPOJUMS 
                     plkst. 16:00 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) 
 

Bunkas draudzē dievkalpojumi:                                          
Mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā plkst. 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 
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 
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 Jo ar sirds ticību panākama taisnība 

 un ar mutes liecību pestīšana. 

(Rom. 10;10) 

Mēs ticam... 
 Ir vērojams pie kristiešiem katastrofāls intereses trūkums par 

baznīcas ticības apliecībām. Ir liela interese un daudz tiek runāts par 

ticību, kalpošanu, evanģelizāciju, kristīgu dzīvi, mīlestību. Tas ir labi 

un principā pareizi, bet bez ticības apliecībām nekam neder. Jo ja mēs 

nezinām ticības apliecības, mēs nepazīstam Dievu, un viss ko daram 

bez Dieva pazīšanas ir cilvēciski gana labs, bet nav veltīts patiesajam 

Dievam un neved pie kopības ar Viņu un pestīšanas. 

          Kad jūs zvanat saviem draugiem, jūs uzliekat telefonā konkrētu 

nummuru nevis nejaušu ciparu kombināciju. Luters pat ieteica ticības 

apliecību vienmēr pievienot savām rīta un vakara lūgšanām. 

 Mūsu dievkalpojumā ticības apliecībai ir dubulta funkcija- mēs 

sev atgādinam uz ko mēs ticam, tā ir draudzes atbilde uz dzirdēto 

Dieva vārdu. Otra funkcija ir kad cilvēks kurš ar baznīcu nav saistīts, 

ienākot dievkalpojumā dzird, kādam Dievam draudze tic un var būt 

drošs, ka nav nonācis kādā sektā, kas noliedz Svēto Trīsvienību, Jēzu 

kā patiesu Dievu, vai kadā citā veidā pulgo Svēto rakstu patiesības. 

 Ticības apliecības ir arī robežšķirtne starp to, kas ir kristietība un 

to, kas lai cik garīgs arī neizskatītos vairs pie kristietības nepieder. 

          Ticības apliecības radās laikā kad baznīca tika ierauta cīņā ar 

herēzēm(maldu mācībām) uz dzīvību un nāvi. Tās ir ļoti īss, 

koncentrēts Bībeles kopsavilkums, uz ko jātic, lai iemantotu pestīšanu. 

 Ja bauslība māca to, kas mums jādara, tad ticības apliecības 
atklāj, ko Dievs priekš mums ir darījis. Ticības apliecības ir vistīrākais 

evanģēlijs, tās neko no mums neprasa, tikai piedāvā žēlastību un 

vienīgi žēlastību. Cilvēki mēdz teikt garas pateicības un slavēšanas 

http://www.priekules.lelb.lv/


lūgšanas, kuras bieži vien ir tukšas un neko neizsakošas. Ja tiešām 

gribam Dievu slavēt un Viņam pateikties, tad to mēs daram tieši, sakot 

ticības apliecības, pieminot Dieva lielos darbus- radīšanā, pestīšanā un 

svētīšanā. Tā mēs atklājam, ka ticības apliecības ir netikai mūsu ticības 

liecība, bet arī pateicība, slavēšana un evanģēliska iepriecinājuma 

avots. 
 Ļoti aktuāla ir ticības apliecības zināšana mūsdienās, kad mums 

pāri veļās milzīgs un ļoti dažāds garīguma un pseidokristietības vilnis, 

lai visā šajā, varētu teikt, garīgaja lielveikalā, atšķirtu derīgo no 

nederīgā un kaitīgā. 

 Redziet, kāds dārgums, kāda pērle ir ticības apliecība, gan mūsu 

dievkalpojumā, gan personīgā dievbijībā. Katru reizi, kad lietojam 

ticības apliecības dievkalpojumā vai ikdienas lūgšanā, mēs šo dārgumu 

varam priekš sevis atklāt atkal no jauna. 
Māc. Kārlis Puķītis 

ZIŅOJUMI 

5. jūnijā mūsu draudzē notiks Baznīcu nakts: 
Pasākuma programmā: 
plkst. 18:00 -Atklāšanas svētbrīdis baznīcā  
no plkst. 18:30 -iespēja apskatīt baznīcu un uzkāpt tās tornī, kā arī 
draudzes namā apskatīt Virgilija Jankauska fotogrāfiju izstādi 
"DONELAITIS" -veltītu izcilā lietuviešu mācītāja un dzejnieka dzīvei  
plkst. 20:00 -Klaipēdas evaņģēliski luteriskās draudzes kora koncerts 
no plkst. 21:00 -laiks klusai lūgšanai un svecītes nolikšanai Dievnamā 
plkst. 22:30 -klasiskās mūzikas koncerts 
plkst. 24:00 -nakts Dievkalpojums, veltīts atjaunotā Priekules 
Dievnama iesvētīšanas 17. gadadienai! 
 
      7. jūnijā- ikgadējais prāvesta A. Jaunskalžes draudzes 
apmeklējums- dievkalpojums plkst. 10:00, pēc tam sadraudzība, 
lūdzu, ņemiet līdzi “groziņus”! 
 
   24. jūnijā plkst. 18:00 Jāņa Kristītāja dienas dievkalpjums 

~Pārdomām~ 
 7.jūnijs- Otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem 
     2. vēstules Korintiešiem 4.nodaļa ir pilna ar cerību, kas kristietim ir 
nāvē un tiem, kas paliek. Viņu sagaida neizsakāmi liela mūžīga godība 

(17.p.). Taču ir arī cerība slimam un mirstošam kristietim, kamēr 
Dievs uztur viņa dzīvību. Jo Dieva Gars darbojas pie iekšējā cilvēka 
(16.p.). Mēs nekad nezinām, kāda “darbošanās” šeit notiek un mums 
nenogurstoši jāprotestē pret katru mēģinājumu to pārtraukt ātrāk.  
Lūgšana: Tēvs, palīdzi mums saprast, ka kamēr tu dod dzīvību, tu tai 
arī dod jēgu. Āmen. 
14.jūnijs -Trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem 
     Tā šķiet tik neievērojama lieta, kad mūs apslaka ar ūdeni Kristībā. 
Tomēr sēkla ir iesēta un vēl viens bērns ieiet Dieva valstībā un dzīvo 
zem Viņa neizmērojamās žēlastības likuma. Dzīve, ko dzīvojam un 
izvēles, kuras izdarām, nāk no fakta, ka esam Ķēniņa bērni.  
Lūgšana: Ķēniņ Jēzu, palīdzi man izdarīt pareizas izvēles, kamēr es 
mītu Tavā valstībā. Āmen.                                                                      
21.jūnijs -Ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem 
     Dievs brauc laivā kopā ar mācekļiem, tomēr vētra viņus ir 
pārbiedējusi (Marka 4:35-41). Dievs valda pār visu kosmosu 
(Ījaba38:1-11), tomēr tik daudz kas mūs baida. Mēs ne vienmēr varam 
kontrolēt savas bailes, bet mēs varam kontrolēt izvēles, kuras izdarām, 
kad esam nobijušies. Mācekļi gāja pie Jēzus. Mēs arī varam griezties 
pie Viņa, lai arī kādi apstākļi dzīvē mūs mētātu šurpu turpu. Kad esam 
nobijušies, mums jāklausās Viņa balsī: “Klusu, mierā!” 
Lūgšana: Jēzu, dod man mieru apziņā, ka Tu vadi visas lietas. Āmen.              
28.jūnijs -Piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem 
     Dievs neapbēdina no sirds (Raudu dziesmas 3:33). Viņa sirdī ir 
mūsu glābšana. Tāpēc, kad piedzīvojam bēdas, lai arī no kurienes tās 
nāktu, mēs zinām, ka tajās darbojas Dievs pēc Savas lielās žēlastības 
(3:32). Mēs tam uzticamies, tādēļ neķeramies pie pasaules 
piedāvātajiem “ātrajiem risinājumiem”. 
Lūgšana: Kungs, darbojies manā sirdī un pārliecini mani par manu 
glābšanu. Viss pārējais nāks no tās. Āmen. 
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Draudžu mācītājs  Kārlis Puķītis  Mob.26576197  priekules@lelb.lv 
Priekules draudzes priekšnieks Mārtiņš Cukurs  t. 63454852, m.t.26534381 

Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,26024146 
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