
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) 
 

 
Ikviens, kuram ir interese par Kristu un kristietību, tiek laipni aicināts 
pieteikties uz Iesvētes mācībām pie mācītāja. 
     

Draudžu mācītāja Kārļa Puķīša 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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  Tad nu mums, ticībā taisnotiem, 

ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu 

Jēzu Kristu. 

(Rom. 5;1) 

 

 

Attaisnošana 

 

         Kristietībā ir tāds termins – pastardiena, ar ko mēs 

saprotam laiku beigas, pasaules galu un Dieva tiesu. Tā 

būs diena, kad mirušie tiks augšāmcelti, un stāsies Dieva 

godības troņa priekšā, lai saņemtu spriedumu: vai nu 

mūžīga svētlaimi, vai mūžīgas mokas. Parasti mēs par 

Dieva tiesu arī domājam šo pēdējo lietu kontekstā. 

 Bet Dieva tiesa neiesākās tikai šai pastardienā. Tā 

notiek tieši šodien un katru dienu. Kad Dieva Svētais 

Gars uzrunā grēcinieku un uzrāda viņa grēkus aicinot uz 

grēku nožēlu. Tiesas spriedums nenotiek kaud kad 

nākotnē, bet brīdī kad cilvēks vai nu ieklausās Svētā Gara 

aicinājumā vai arī aizdara savas ausis un nocietina savu 

sirdi, palikdams vienaldzīgs pret šo vēsti. 

 Tiem Romas kristiešiem kuri ieklausijās Svētā Gara 

sludināšanā, Pāvils raksta šos brīnišķīgos vārdus. Tie 

protams attiecās ne tikai uz Romas kristiešiem pirmajā 

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


gadsimtā, bet uz visiem kuri šos vārdus lasīs. Diemžēl 

daudzi kristieši šiem vārdiem piešķir pārāk mazu nozīmi, 

un bieži nākās dzirdēt ilggadējus un krietnus Dieva ļaudis 

sakām:'' es cenšos dzīvot Dievam tīkamu dzīvi, apmeklet 

dievkalpojums, Dievu lūgt, lasīt bībeli, kalpot... nezininu 

kā būs, diez vai būšu pietiekami labs un Dievam tīkams, 

nez vai svētlaimību iemantošu...''    Viņu sirds ir 

ieklausījusie maldu vēstījumā, jo tā jau ir tā lielā velna 

viltība, viņš piepildijis pasauli ar maldu sludinātājiem, 

kuri ikdienas sludina un dzied :''vai tu ar savu dzīvi varēsi 

stāties Dieva priekšā?'' Nē? Jā?... Abas atbildes ir 

nepareizas- pirmā ieved kristieti mokošās un nevajadzīgās 

šaubās, otra lepnībā un paštaisnībā. Tas noved pie 

pašpestīšanas teoloģijas kur Pestītājam vairs nekāda liela 

loma nav atvēlēta, vienīgi kā labam piemēram. 

 Pāvils saka ko citu:'' kaut arī esi pazudis un 

pazudināts grēcinieks, kas Dieva dusmas un bardzības 

rīkstes vien pelnijis, tu esi ticībā taisnots, caur tavu 

Kungu un Pestītāju Jēzu Kristu, tikai un vienīgi Viņa 

rūgto ciešanu un nepelnītās miršanas dēļ!!!''  Tieši 

tādēļ mums ir miers ar Dievu, tas nozīmē ka mūsu sirds 

var priecīgi norimt Pestītāja rokās un atmest visas šaubas 

un nedrošību, jo tam kurš ir patvēries Kristus nopelnā, 

Dieva tiesas spriedums ir – attaisnots! Tad tāda sirds, kas 

radusi mieru ar Dievu var dziedāt līdz ar visu Kristus 

baznīcu: 

  Kungs, Tavas asins svētība, 

  Tik vien mans gods un greznība, 

   Ar ko priekš Dieva stāvēšu, 

   Kad debesīs es ieiešu. 
(1992. gada dziesmu grāmata, 324,1)                                                     

Māc. Kārlis Puķītis 

 Informācija   
 

31.jūlijā, svētdienā mūsu draudzē viesosies Indijas 
misijas mācītājs Gints Polis, pēc dievkalpojuma 
sadraudzība un stastījums par Indijas kristiešiem, 
viņu sadzīvi un kultūru. 
 
Bunkas draudzē:   
8.jūlijā plkst. 15.00 Bībeles stunda ar sv. Vakarēdienu. 

24.jūlijā plkst. 10.00 Dievkalpojums   
 

Kapu svētki 
Priekulē: 
30.jūlijā- plkst. 12.00 Mālkalna kapos, 
                  plkst. 13.00. Lībju kapos. 
 
Priekules pagastā: 
27.augustā- plkst. 11.30 Mazgramzdas kapos, 
                       plkst. 13.00 Stervēnu kapos, 
                       plkst. 14.00 Nodegau kapos, 
                       plkst.15.00 Elku kapos. 
 
Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs  t. 63454852, m.t.26534381 
Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,26024146 


