
Un redzi, Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. 
(Mateja evanģēlijs 28;20) 

 

Regulārie pasākumi Priekules draudzē 

 
Svētdiena:   plkst. 10:00 DIEVKALPOJUMS 

                     plkst. 17:00 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 
 

Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs  t. 63454852, m.t.26534381              
Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,26024146   
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Tā Kunga vārds ir stipra pils, 

taisnais dodas turp un top pasargāts.    

      (Sālamana pamācības 18;10) 

 

Vai tiešām varam būt taisni? 

 
 Vai Bībelē varētu būt pretrunas? Gan apustulis Pāvils savās 

vēstulēs, piemēram Romiešiem 3;10,gan pats Jēzus ļoti strikti 

apliecina, ka nav neviena taisna. Savukārt šeit ir minēts taisnais. 

Kā tas ir iespējams? Kas tad ir šis taisnais? Vai tādu vispār ir 

iespējams atrast? 
 Lasītais Dieva vārds mums to pasaka priekšā. Taisns ir tas 

cilvēks, kurš dzīvo patiesās attiecībās ar Dievu, tādās, kuras Dievs 

atzīst par labām. Tas nebūt nenozīmē būt bezgrēcīgam, jo Bībele 

apliecina, ka tas nav iespējams. No evaņģēlija mēs varam uzzināt 

kādu cilvēku Dievs sauc par taisnu. Atbilde: tādu kas neslēpj un 

neaizbildina savus grēkus, bet tos atzīst, nožēlo un izsūdz un tad 

ticībā atrod patvērumu pie Jēzus un iemanto Dieva žēlastību un 

piedošanu. Ikviens cilvēks, kurš tic Jēzum ir taisns Dieva acīs, jo 

ir ietērpts Jēzus taisnībā un savā sirdī ir saņēmis Svēto Garu. Tad 

cilvēks savā sirdī sajūt ilgas pēc Dieva un velmi Dievam dot 

godu. 
 Sālamans norāda uz to, ka šāds cilvēks steidzās pie Dieva 

vārda un tajā atrod savu pasargāšanu kā stiprā pilī, kā mūros, kas 

celti uz augsta un spēcīga akmens kalna, kur velns ar savu viltu un 

maldu mācībām to nevar aizsniegt. Vēl vairāk tā ir vieta kurā 

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


varam nākt ar visu savu grēku un neveiksmēm un varam savai 

sirdij atrast miera ostu.  Tur mēs topam piecelti un stiprināti jaunai 

dzīvei. Galvenais ir to neaizmirst un nepazaudēt.  Taisnais ikreiz 

dodas par šo ceļu. 
 Tā un tikai tā mēs varam būt taisni Dieva acīs. Nekādi savi 

paša darbi, centieni un pūles to nespēj dot. Taisns var būt tikai no 

iemantotās, nepelnītās Dieva žēlastības, tikai caur Kristus nopelnu 

un Viņa bezgalīgo, pāri plūstošo, visu apklājošo un neizsīkstošo 

mīlestību. 
Māc. K. Puķītis 

~Informācija~ 
 

Kapu svētki Priekules pagasta kapos 2019 gada 20. jūlijā. 
 
11.00 Mazgramzdas kapos 
12.00 Judu kapos 
13.00 Stervēnu kapos 
14.00 Nodegu kapos 
 
Priekules pilsētā kapu svētki 2019 gada 4. augustā 
13.00 Mālkalnu kapos 
14.00 Lībju kapos 
 
 

~Pārdomām~ 

MĒNEŠA LOZUNGS 

 Ikviens cilvēks, lai ir nasks klausīties, bet lēnīgs runāt un 
gauss dusmoties. (Jēkaba 1;19) 

 
 Mārtiņš Luters ir teicis, ka arī cilvēkam kaut kas ir jāstrādā un jādara, 

tomēr jāzina, ka viņu uztur nevis darbs, bet kas cits, proti, Dieva svētība, lai 

gan varētu šķist, ka uzturu dod darbs, jo bez darba Dievs cilvēkam neko 

nedod.  
Gluži tāpat putniņš ne sēj, ne pļauj, tomēr arī viņš nomirs badā, ja nelidos un 

nemeklēs barību. Bet tas, ka viņš barību atrod, ir nevis viņa darbs, bet Dieva 

labsirdība. Jo kurš gan viņa barību ir nolicis tā, lai viņš to atrastu? Bez 

šaubām, tikai Dievs, kā Viņš pats par to saka 1. Mozus grāmatā: "Bet visiem 

zemes zvēriem un visiem putniem gaisā, un visiem rāpuļiem, kas rāpo pa 

zemes virsu, kam dzīvība, Es dodu visu zaļo zāli par barību" (1Moz 1:30).  
To apstiprina visa mūsu pieredze: kur Dievs nav nolicis, tur neviens neko 

neatradīs, kaut visa pasaule meklētu un strādātu līdz nāvei. To saredzam ar 

acīm un satveram ar rokām, tomēr vēl nespējam noticēt. Kur Viņš nedod 

padomu un neapsargā, tur nepaliek nekas, un, kaut arī būtu uzceltas 

simttūkstoš pilis, viss pazūd un pārvēršas putekļos, ka neviens vairs nezina, 

kur tas palicis. 
 
  Mēs bieži dzirdam par morāli un vērtībām, bet ko tas īsti nozīmē? Vai 

tu zini, kādas ir tavas vērtības? Vai tava pārliecība ir laba vai slikta? No 

kurienes vispār rodas domas par labu un ļaunu? Vai šīs vērtības ir absolūtas - 

vai pareizi un nepareizi attiecas uz visiem? Vai arī katrs cilvēks pats priekš 

sevis izlemj, kas viņam ir pareizi un kas nepareizi? 
 

 Mums ir Dieva desmit baušļi, kas dod pamatu vērtību sistēmai, 

vada un palīdz nenovērsties no svarīgākā. Desmit baušļos patiekts, 

kādai jābūt cilvēka dzīvības vērtībai, laulībai, īpašumam un attiecībām 

vienam pret otru, lai cilvēku sadzīvošana uz zemes būtu veiksmīga. 

 Atceries to gan ikdienā gan tad, kad jāpieņem sarežģīti lēmumi. 

 
Ticība ir un tai jābūt stipram sirds pamatam, kas nekustas un negrīļojas, 

nedreb, nemetas un nešaubās, bet droši stāv un ir par savu lietu pārliecināts.  

(Mārtiņš Luters) 


