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

Dziedini mani, ak Kungs!
Tad es būšu izdziedināts;
Palīdzi man, tad ir palīdzēts
Jo Tu esi mana slava! Jer. 17;

Svētdiena: plkst. 10.00 Dievkalpojums
6., 13., 20., 27.
jūlijā

Otrdiena:
1., 8., 15., 22., 29.
jūlijā
Trešdiena:
2., 9., 16., 23., 30.
jūlijā

plkst. 16:00 – AA Sapulce. ( Dr. Namā)

Patiesais dziednieks.

8:30 - Rīta lūgšana. ( Baznīcā)
18:00 - AA. Sapulce. ( Dr. namā)
12:00 - Pusdienas. ( Dr. namā)
13:30 - Svētbrīdis slimnīcā, mēneša
pēdējā trešdienā ar Sv.vakarēdienu.
18:00 - Vakara dievkalpojums.

Ceturdiena:
8:30 - Rīta lūgšana. ( Baznīcā)
3., 10., 17., 24., 31.
jūlijā

Mācītāja pieņemšana un mājapmeklējumi
piesakoties pa telefonu mob.26576197.
Priekules evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ.
nr.
90000159744
Aizputes
iela
Priekule"Swedbank"AS BIC/SWIFTkods: HABALV22
Konta numurs: LV70HABA0551032379685

10,

Kad esat saslimis, jūs dodaties pie ārsta. Jūs rūpīgi
izvēlaties speciālistu. Jums ne prātā neienāks ar
sāpošu kaklu doties pie acu ārsta, vai ar traumētu
pirkstu pie kardiologa. Jūs izvēlaties to speciālistu,
kurš ārstē attiecīgo kaiti.
Bet ko darīt ar slimu dvēseli? Svētie raksti
apliecina, ka nav itin neviena bez grēka, bez vainas.
Daudzi to arī apzinās, un cenšās ko darīt lietas labā.
Citi paši sevi mēģina dziedināt, citi meklē kādu
reliģiju, kādu gurū kurš varētu līdzēt. Šie ir patiesi
nopietni centieni, bet jau apriori lemti neveiksmei. Ne
tādēļ, ka nodomi nebūtu nopietni, bet tādēļ, ka
speciālisti nav īstie, tie var šo kaiti tikai padziļināt un
novest vēl pie lielākām problēmām.
Prāvietis Jeremija gan pazīst īsto speciālistu, viņš
zin pie kā griezties pēc palīdzības, ko piesaukt. Viņš
piesauc To Kungu, Izraēla Svēto. Protams, ka runa
šeit nav par kādām miesas vainām un kaitēm. Visas
šīs nodaļas konteksts runā par tautas grēkiem, par

Dieva lāstu un sodu, jo tie atmetuši vienīgo, patieso
Dievu, meklē palīdzību pie mirstīgās miesas, pie
citiem cilvēkiem. Un par Dieva svētību tiem, kas savu
cerību liek uz Viņu. Prāvietis rāda mums fantastisku
ticības, tas ir paļāvības piemēru. Ja Kungs dziedina,
tad viss tiek dziedināts, ja Kungs palīdz, tad palīdzība
ir notikusi.
Nav jau mūsu starpā neviena, kurš ar saviem
grēkiem nebūtu aizskāris citus un nav neviena, kuru
nebūtu aizskāruši citu grēki. Un kurš gan var uzskaitīt
visas tās reizes kad esam ar savām domām, vārdiem
un darbiem aizskāruši Dieva svētumu. Tad mums līdz
ar Jeremiju jāvienojās lūgšanā -Kungs dziedini, Kungs
palīdzi! Ticība šajā gadījumā ir paļaušanās uz to, ka
Dievs grib dziedināt šīs dvēseles kaites. Tas nav
viegli, jo rētas ir jāiztīra no aizvainotas lepnības
strutām un jādezinficē ar grēksūdzi. Tāpat kā miesīgo
rētu tīrīšana undezinfikācija sāp, -tā arī garīgā. Bet
bez šīm sāpēm nav īsti jēgas uzlikt apsēju jo zem tā
paliek infekcija, kas atkal rētai liks pūžņot. Kad sāpes
ir paciestas un ievainojums pārsiets tad ir
atvieglojuma un miera sajūta, to katrs pazīstam. Pie
miesīgu rētu apkopes to esam iepazinuši, atliek to
pašu iepazīt pie garīgām rētām. Rētas protams paliek
un reizēm sūrst, bet vairs neapdraud veselību un
dzīvību.
Māc. Kārlis Puķītis
Informācija:

2.jūlijā trešdienā, darbdienas Dievkalpojumā pl. 18.00
kalpos mācītājs Hanss Jensons.
2. augustā pl.11.00
12.00
13.00
14.00

Kapusvētki:
Mazgramzdas kapos,
Judu kapos,
Stervēnu kapos,
Nodegu kapos.

16. augustā. pl.13.00 Mālkalna kapos,
14.00 Lībju kapos.
Kapusvētkos piedalīsis draudzes koris.
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.
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
Atbildīgais par izdevumu Gunta Dzintare, mob.t. 26426979
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