
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 

1.oktobris– 31.oktobris 2016. Nr 10. (154.) 

 
Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava  tēla, 

pēc Dieva tēla Viņš to radīja... ( 1.Mozus 1;27) 

 

Radīts vai evolucionējis? 

 

Kopš Darvins sarakstīja ''Sugu izcelšanos'', jau vairāk kā 

pusotru gadsimtu tiek izcīnitas sīvas kaujas starp 

evolucionistiem un kristiešiem. Lai aprakstītu šo konfliktu 

vajadzētu sarakstīt biezu grāmatu, tādēļ īsumā tikai par trim 

svarīgām lietām. 

 Pirmā lieta. Mūsdienās ir pieņemts un pašsaprotams, ka 

mācība par evolūciju ir zinātniska un balstīta pierādījumos, 

bet mācība par radīšanu ir nezinātniska ticība. Tie gan ir meli, 

evolūcijas teorijā nav nekā zinātniska, tās rīcībā nav neviena 

pārejas forma no zemāka radījuma uz augstāku, vairāk kā 150 

gadu laikā tāds nav atrasts, tātad nav neviena pierādījuma. 

Kāmēr nav atrastas pārejas formas tā ir tikai teorija nevis 

zinātniski pierādīts fakts. Zinātniski korektā veidā nav arī 

iespējams pierādīt mūžīga, visuresoša, visuvarena un 

visuzinoša Dieva neeksistenci. Tāpēc ticība Dieva neesamībai 

patiesi ir ticība, tāda pati kā ticība Dieva esamībai, nevis 

zinātne, tā vienkārši ir reliģija bez Dieva. Patiesai zinātnei 

atšķirībā no pseidozinātnes nav domstarpību ar kristietību, jo 

daudzi ievērojami zinātnieki arī Nobela prēmijas laureāti ir 

bijuši kristieši. 

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


 Otrā lieta. Ir jautājumi uz kuriem evolūcijas teorijas 

piekritēji nespēj rast atbildi. Visvienkāršākais un 

tradicionālākais- kas bija pirmais vista vai ola? Ja ola tad kas 

to izdēja, ja vista tad no kurienes bez olas tā radās? Bibliskai 

teoloģijai šis jautājums grūtības nerada. 1.Mozus, 1.nodaļa 

20. pants – tad Dievs sacīja:''Lai ūdeņos mudž dzīvu radījumu 

pulki, un putni lai lido pār zemi...'' Tātad pēc Bībeles Dievs 

visus radījumus ieskaitot cilvēkus radīja uzreiz jau 

pieaugušus, vairoties spējīgus. Tātad Dievs radīja vistu un 

gaili, un vista izdēja olu. 

 Trešā lieta ir vissvarīgāka - cilvēka vērtība. Ja cilvēks ir 

tikai evolucionējis dzīvnieks, tad katra indivīda vērtību 

nosaka viņa spējas un ieguldījums sabiedrības kopējā labumā. 

No tā arī izriet abortu un eitanāzijas legalizācija, sabiedrība  

atbrīvojās no vājākajiem, no tiem kas nespej neko lielu tās 

labā paveikt. Tas arī nozīmē ka lietas kuras ir tik svarīgas 

cilvēkam: mīlestība, draudzība,  prieks, skumjas un daudzas 

citas ir tikai neironu ķīmiskās reakcijas rezultāts. Izklausās 

pagalam bēdīgi. Bet ja taisnība ir Bībelei tad indivīda vērtību 

nosaka nevis viņa dotības un sasniegumi, bet tas, ka katrs 

cilvēks ir radīts pēc Dieva līdzības un sevī nes Dieva tēlu, tas 

katru indivīdu padara unikālu, neatkārtojamu un patiesi 

neaptverami vērtīgu. Katra indivīda vērtību vēl pasvītro un 

izceļ, tas, ka Dieva acīs viņš ir tik nozīmīgs, ka Dieva Dēls 

par to atdod savu dzīvību pie krusta, lai panāktu mierizlīgumu 

starp Dievu un cilvēku, un Dievs cilvēku varētu žēlastībā 

pieņemt. Dievs ne tikai radīja cilvēku ar miesu un saprātu, bet 

darīja to par dzīvu dvēseli, kura tad sevi arī ietver visu 

daudzslāņaino jūtu un emociju spektru piedodot tām mūžīgu, 

paliekošu un neizdzēšamu vērtību.               Māc. Kārlis Puķītis 

 Informācija   

1.oktobrī notiks bīskapa Hansa Jensona svinīga ieiešana, 
Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē, dievkalpojums plkst. 
12.00 –  Šaja dievkalpojumā, pēc bīskapa 
aicinājuma ,piedalīsies arī Priekules un Vaiņodes draudžu 
apvienotais koris. 
2.oktobrī plkst. 10.00 Pļaujas svētku Dievkalpojums 
30.oktobrī plkst.10.00 Reformācijas dienas 
Dievkalpojums 
 
Bunkas draudzē:   
9.oktobrī plkst.10.00 Dievkalpojums. 
21.oktobrī plkst.15.00 Bībeles stunda. 
 

~Pārdomām~ 
Kungs, liec man ar miera pilnu sirdi pieņemt visu, ko nesīs šī 
austošā diena. Liec man pilnīgi paļauties uz Tavu svēto gribu. 
Jebkurā šīs dienas brīdī, jebkurā lietā pamāci mani un uzturi 
mani. 
Lai arī kādas ziņas es saņemtu dienas tecējumā, pamāci man 
tās saņemt mierīgā garā un ciešā pārliecībā, ka viss notiek pēc 
Tavas svētās gribas. Visos manos vārdos un darbos vadi manas 
domas un jūtas. Visos neparedzētos gadījumos liec man 
neaizmirst, ka visu esi sūtījis Tu. 
Iemāci man iejūtīgi un saprātīgi izturēties pret katru manas 
ģimenes locekli, nevienu neieļaunot un nesarūgtināt. Kungs, 
dod man spēku panest austošās dienas notikumus. Vadi manu 
gribu un māci man lūgšanu, ticību, cerību, pacietību, 
piedošanu un mīlestību. Āmen. 

Optinas klostera pēdējo starecu lūgšana 
 

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

Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,26024146 


