
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 

1.jūlijs – 31.jūlijs 2015. Nr 7. (139.) 

 

Svētīts lai top Tavs vārds... (Mt.6;9) 
 

Bībele, katehisms, dziesmu grāmata 

 

         Lūgšana “Mūsu Tēvs” ir kristietības centrā, tā ir kristieša 

pirmā un galvenā lūgšana. Tā tam arī jābūt, jo tā ir lūgšana, kuru 

saviem ļaudīm ir mācījis pats Kristus. Tāpēc mums nav 

jāsatraucās- vai Dievs to uzklausa? Vai lūdzam pareizi? Vai mūsu 

lūgšana Dievam patīk? Utt. Ja Viņš pats šo lūgšanu ir mācījis-

tātad Viņš vēlās lai mēs šādi Viņu lūdzam un grib šo lūgšanu 

uzklausīt. 

 Pirmais un tātad svarīgākais lūgums ir svētīts, lai ir Dieva 

vārds. Ko tas nozīmē? Kā mēs varam Dieva vārdu svētīt? Uz to 

atbild Mārtiņs Luters ''Mazajā katehismā'': Dieva vārds jau pats 

par sevi ir svēts, neatkarīgi no mums, bet ko mums vajag, lai tas 

būtu svēts arī mums? Te nu ir divas puses- pirmā, ka vārds tiek 

pareizi un skaidri mācīts, otrā, ka mēs paši to labprāt klausamies 

un mācamies. 

 Agrākos laikos katehisms, kā vienkāršs un katram viegli 

saprotams Bībeles skaidrojums tika godāts un cieņa turēts, kā otrā 

nozīmīgākā gramata pēc Bībeles. Mūsu vecvecāki to zināja no 

galvas un ikdienas pārlasija. Šodien daudzi no mums to vispār pat 

neatver, nelasa un nezin. Kristīgu vecāku pienākums bija to lasīt 

priekšā un mācīt saviem bērniem, tā lai jau kopš agras bērnības tā 

kļūtu par pazīstamu un iemīļotu grāmatu.  Pirms rāt jauno 

paaudzi, ka tie nav krietni un dievbijīgi ļaudis varētu ieteikt iekost 

mēle un jautāt – vai saviem bērniem, mazbērniem esmu 

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


katehismu mācījis? 

 Vēl viens veids kā Dieva vārdu svētīt ir lietot dziesmu 

grāmatu. Arī tā mūsu senčiem bija iemīļota un katru dienu lietota 

grāmata. Kad kara laikā viņi devās bēgļu gaitās, tad vienīgā 

mantība ko ņēma līdz bija dziesmu grāmata. Viņi prata savus 

priekus un bēdas izdziedāt ar baznīcas korāli. 

 Jūs nevarat būt paēdis, ja nepieskaraties ēdienam, jūs 

nevarat svētīt Dieva vārdu, ja šīs trīs grāmatas ikdienas neatverat. 

Ko gan jūs domātu par meiteni, kura sakās mīlam savu puisi, bet 

viņa e-pastus atstāj neatvērtus, tad kā gan varam teikt, ka Dievu 

mīlam, ja viņa vēstījumus nelasam un tie mums neinteresē. 

 Šodien ir vērts atkal no jauna pajautāt – kāpēc šīs grāmatas 

visos laikos bijušas tik nozīmīgas? Un kad jūs šīs grāmatas 

atvērsiet, tās pašas ar saviem vienkāršajiem, bet Dieva vārda un 

baznīcas mācības piepildītajiem tekstiem jums dos visu, kas 

nepieciešams svētceļojumā uz debesu valstību un dvēseļu 

pestīšanu. 

 Mūsdienu pasaulē, kas piedzīvo straujas pārmaiņas ir 

vajadzīgs drošs un izturīgs, cauri gadsimtiem paaudzēs 

pārbaudīts, pamats uz kā stāvēt. Un tas nekur citur nav rodams kā 

vien Dieva vārda- Bībelē, baznīcas pamatmācībā- mazajā 

katehismā un baznīcas himnās un korāļos- dziesmu grāmatā. Ja 

jūs pie šīm pamatlietām paliekat, varat būt droš, ka Dieva vārds 

tiek svētīts arī pie jums.             
Māc. Kārlis Puķītis 

Kapusvētki 
 

1.augustā plkst. 11:00 Mālkalna kapos 
                             12:00 Lībju kapos 
15.augustā plkst. 11:00 Mazgramzdas kapos 
                                12:00 Judu kapos 
                                13:30 Stervēnu kapos 
                                14:30 Nodegu kapos 

ZIŅOJUMI 

1.augustā plkst. 15:00 LELB Liepājas diacēzes bīskapa Pāvila 
Brūvera autobiogrāfiska lekcija 

~Pārdomām~ 
 5.jūlijs Sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem 
Mēs mēdzam saistīt spēku ar fiziskām spējām. Dievs saista spēku ar vājumu. 

“Tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks top pilnīgs nespēkā” 

(2.Korintiešiem 12:9). Slimīgas izraisītā garīgās atpalicības vājumā mēs 

varētu sacīt: “Šādai dzīvei nav pietiekošas kvalitātes”. Dievs saka: “Jo vājāks 

tu esi, jo vairāk Mans spēks var izpausties!” Ko tas saka par kvalitāti? 
Lūgšana: Dievs, es atdodu tev savu vājumu, lai Tavs spēks var izpausties 

pilnībā. Āmen. 
12.jūlijs Septītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem 
Amosa grāmatas 7:7-15 Dievs liek mērauklu Savas tautas vidū. Israēla 

problēma bija kas vairāk kā tikai novirzīšanās no Dieva mērauklas. Viņi bija 

pavisam aizmirsuši, ka tāda ir. Novirzīšanās tādās lietās kā seksualitāte, 

laulība un dzīvības vērtība starp Dieva ļaudīm šodien rāda ko vairāk, kā tikai 

patiesības nonicināšanu. Tās parāda patiesības atmešanu. Draudžu 

svarīgākais uzdevums ir mīlestībā pasludināt patiesību.                              

Lūgšana: Tēvs, dod man drosmi un mīlestību, lai varu pasludināt Tavu 

patiesību. Āmen.                                                                                         

19.jūlijs Astotā svētdiena pēc Vasarsvētkiem 
“Kungs – mūsu taisnība” (Jeremija 23:6). Cik gan mierinošu patiesību šis 

apsolījums mums atgādina, kad esam mūsu grēku vainas nomākti. Dažreiz 

pagātnes grēki mūs tik ļoti vajā, ka šķiet tie nemaz nav piedoti vai arī mēs 

turpinām par tiem sevi apsūdzēt. Tāds ir aborta grēks. Taču mūsu taisnošana 

nav atkarīga no mūsu sajūtām. Mūsu taisnība ir Kristus!                             

Lūgšana: Kungs, mūsu taisnība lai ir nostiprināta Tevī, nevis mūsu sajūtās. 

Āmen.                                                                                                     

26.jūlijs Devītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem 
Mūsu kristības brīdī Dieva Gars mūs savieno ar Kristu. Mēs dzīvojam Viņā 

un Viņš mūsos. Tas nozīmē, ka Viņa spēks darbojas mūsos. Pāvils ļoti uzsver 

tieši ko tas nozīmē. “Dievam, kas, ar savu spēku darbodamies mūsos, spēj 

darīt neizmērojami vairāk, nekā mēs lūdzam vai nojaušam...” (Efeziešiem 

3:20). Lai arī kādas būtu mūsu dzīves vētras, Jēzus saka: "Turiet drošu prātu, 

es tas esmu; nebīstieties!" (Marka 6:50). Lūgšana: Kungs, apklusini manas 

bailes un lai Tavs spēks darbojas manī. Āmen. 

No Luterāņi dzīvībai.lv /tulk. J. Diekonts/ 


