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

(Mateja evanģēlijs 28;20) 

 

Nedēļa 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 

 
 

1.oktobris– 31.oktobris 2018. Nr. 10. (178.) 

 

Esi nomodā par sevi pašu un par mācību(!), 

turies pie tā, jo darīdams to, tu izglābsi gan 

pats sevi, gan tos, kas klausās tevi.         

 ( 1. vēstule Timotejam 4;16) 

 

   Reformācijas mantojums 

 
 Katru gadu oktobra beigās mēs atzīmējam reformācijas 

dienu. Mēs rīkojam krāšņus dievkalpojumus un svinīgus 

koncertus, cildinām šo notikumu un Mārtiņu Luteru. Tas viss 

protams ir labi... bet vai mums vēl ir svarīgs reformācijas dižais 

mantojums? Vai šīs ikgadējās svinības nav palikušas par čaulu bez 

satura? Vai šis mantojums ir atrodams mūsu baznīcas, mūsu 

draudžu un to cilvēku, kuri sevi uzskata par luterāņiem, ikdienā? 

 Pāvils uzsver mācība(!) ir tā pie kuras turoties cilvēks atrod 

glābšanu un dvēseles pestīšanu. Jau no saviem pirmsākumiem 

mūsu baznīcas centrs vienmēr ir bijusi pareiza un skaidri 

saprotama mācība. Lai cik ārēji skaisti būtu mūsu 

dievkalpojumi, lai cik labi apmeklēti koncerti un citi pasākumi, ja 

tur neskan pareiza un skaidri saprotama mācība, tie nedod ne 

grama vērtības dvēseles pestīšanai. 
 Reformācijas mantojums mūsu ikdienā ir ‘’Mazā katehisma’’ 

zināšana un tā lietošana, mācot to bērniem un mazbērniem.  Ja mums mājās 

šī grāmata arī ir atrodama, vai to lietojam? Vai šie īsie, precīzie Bībeles 

skaidrojumi uz kuriem ir uzaugušas daudzas paaudzes mums vēl ko izsaka? 

Vai sprediķi, kas svētdienās tiek teikti no mūsu dievnamu kancelēm, vēl ir 

saskaņā ar ‘’ Vienprātības grāmatu’’? Vai vēl dzird baznīcā par grēka lāsta 

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


smagumu un vai atskan evaņģēlija žēlastības taisnotās draudzes gaviles? Ja 

nevaram uz šiem jautājumiem atbildēt ar jā, tad jājautā- vai esam vēl 

luteriska baznīca, un pats galvenais- vai vēlamies tāda būt?  Ja šī vēlēšanās 

mums ir,  tad nekad nav par vēlu atšķirt gan mazo gan lielo katehismu, celt 

godā ‘’ Vienprātības grāmatā’’ rakstīto mācību un atrast evaņģēlija prieku 

Dieva godam un dvēseļu pestīšanai.  Baznīca ir luteriska tad, ja tanī ir dzīva 

Lutera mācība, nevis jā tā tikai ir nosaukta Lutera vārdā. Reformācijas dienas 

būtība ir atgriezties atkal pie savas ticības un savas baznīcas pamatiem. Celt 

uz šiem jau paaudzēs esošajiem pamatiem savu personīgo ticības celtni. Tā 

nav tikai viena diena gadā, bet ticība mūža garumā, katrai dienai. 
Māc. K. Puķītis 

~Informācija~ 

 

7. 10. Pļaujas svētki. Dievkalpojums plkst. 10.00 
18.10. Evaņģēlista sv. Lūkasa diena. Dievkalpojums 17.10. 
plkst.18.00 
28.10. Apustuļu sv. Sīmaņa un sv. Jūdas diena. 
31.10. Reformācijas diena. Dievkalpojums 28.10. plkst. 
10.00 
1.11. Visu svēto diena. Dievkalpojums trešdienā 31.10. plkst. 
18.00 
 

  ~Pārdomām~ 

MĒNEŠA LOZUNGS: 

Kungs, Tavā priekšā visas manas alkas, manas nopūtas Tev 
nav apslēptas. (Ps 38:10) 

Pļaujas svētkos: 
Tas Kungs sacīja Savai tautai: „Redzi, Es jums došu bagātīgi 
labību, vīnu un eļļu, lai jums būtu ko pārtikt.” (Jl 2:19) 

Viņš paēdina tevi ar briedušiem kviešiem. (Ps. 147:14) 
 

Kad uzlūkojam labības tīrumu, mums jāatzīst un jāsaskata 
nevien Dieva žēlastība, bet arī viņa spēks un varenība. 
Mums jādomā tā: “Tu, mīļā labība, Dievs dod mums tevi ar 
savu dāsno roku. Un ar kādu varenu spēku viņš tevi sargā 

no tās stundas, kad tu tiec iesēta līdz brīdim, kad nonāc uz 
mūsu galda! Caur kādiem neskaitāmiem nelaimju draudiem 
gan tu esi nākusi! Ar kādu spēku Dievs izrauj tevi no visu 
velnu ķetnām, kad tie tver pēc tevis tiekdamies iznīcināt 
tevi, lai mūs nomērdētu badā! “Jā, tā mums vajadzētu 
domāt. Bet mēs gan diemžēl spriežam citādi; mums ir pārāk 
daudz darāmā, lai vēl atzītu šādu Dieva žēlastību un spēku! 
Mēs paši esam tie, kuri visvairāk darījuši, lai labība izaugtu; 
ja mēs nebūtu strādājuši, tad arī Dievs nebūtu varējis mums 
neko dot utt. Kādēļ gan lūdzam, lai Dievs dod mums 
dienišķo maizi?- Tādēļ, ka to saņemam nevis paši no sevis, 
ne arī sava darba un izveicības dēļ, bet vienīgi no Dieva 
mums piederas to izlūgties un gaidīt, kā sacīts psalmā: “Tu 
liec augt zālei par barību lopiem un dažādiem augiem 
cilvēku vajadzībām, Tu liec zaļot sējai, lai nāktu no zemes 
maize.” (Ps. 104:14) 

Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 1. oktobris 
 

LŪGŠANA: 

 Visuvarenais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka Tu esi radījis 

auglīgu zemi, ka varam tajā audzēt, kas nepieciešams mūsu 

dzīvei. Svēti tos, kuri strādā tīrumos, dod labvēlīgus laika 

apstākļus un liec, ka mēs visi dalāmies šīs zemes augļos, priekā 

par Tavu labestību, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. 
 

Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs  t. 63454852, m.t.26534381  

Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,26024146        

Izdevumu sagatavoja G.Dzintare t.nr. 26426979 


