
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 Zupas virtuve (Draudzes namā)
                     plkst. 11:00 Svētbrīdis slimnīcā, mēneša pēdējā

trešdienā ar Sv. Vakarēdienu
                     no plkst.15:30 līdz 17:30 -mācītāja pieņemšana

         (ir iespējams citās dienās un citos laikos, sarunājot pa telefonu) 
Ceturtdiena: plkst. 8:30 Rīta lūgšana (Baznīcā)
Trešdienās: plkst. 17:00 Kora mēģinājumi.

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  ;   un facebook mājas lapā   
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.26128491,28204385   

1. septembrs –  30. septembrs  2021. Nr.9. 

Kungs, pie kā mēs iesim?
Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi,

un mēs esam ticējuši un atzinuši,
ka Tu esi Dieva Svētais.       

(Jāņa 6;68-69)

Mūžīgās dzīvības vārdi

Šī  ir  Pētera  apliecība,  kā  atbilde  uz  Pestītāja
jautājumu. 

Kad Pestītājs  pabaroja  tūkstošus  ar  pāris  maizēm,
pūlis ap viņu pulcējās, bet kad viņš sāka mācīt evaņģēliju
pūlis izklīda. Tie teica, ka Pestīja vārdi ir pārāk sarežģīti
un  smagi.  Kad  pūlis  izklīda  palika  tikai  mācekļi,  un
Pestītājs  tiem jautāja,  kā  tad  tie  nav  aizgājuši  kopā  ar
citiem, šis jautājums arī izraisīja Pētera apliecību.

Mūžīgā  dzīvība  ir  atrodama  tikai  evaņģēlija
vārdos, jo tikai tie atklāj ka Jēzus ir Dieva Svētais un bez
šīs atziņas nevar mūžīgo dzīvību saņemt.

Nekādas  garīgas  prakses,  ne  vingrinājumi,  ne

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


meditācijas,  ne gavēņi,  ne  desmitā  tiesa  nedod  mūžīgo
dzīvību, bet to dod tikai evaņģēlija vārds. 

Vai tādēļ viss pārējais jāatmet? Nekādā ziņā nē! Tas
būtu pārpratums un galējība.  Visas šīs lietas  baznīca ir
atzinusi  un  pieņēmusi,  jo  tās  palīdz  Dieva  vārdus
aktualizēt un realizēt ikdienā. Ir tikai jāizvairās no elka
radīšanas,  kad  kāda  no  šīm  garīgajām  praksēm  tiek
pasludināta par ceļu un patiesību bez kuras Dievam nevar
tuvoties. 

Tā rezultātā  var  būt  tādi  kristieši  kuri  cītīgi  gavē,
maksā  desmito  tiesu,  kalpo  draudzē,  bet  nav  izlasījuši
nevienu Pāvila vēstuli. 

Tas ir ceļš uz ticības un pestīšanas zaudēšanu. Visas
šīs garīgās prakses var lietot, ja tās palīdz izprast Dieva
vārdu un tajā iedziļināties, bet ja tās nepalīdz tad var arī
nelietot. Tās var izmēģināt un to kas labs to paturēt. Ne
katram kristietim katra garīgā prakse noderēs. Ir jāatrod
sava  un  tā  jālieto.  Bet  vienmēr  tikai  pakārtoti  Dieva
vārdam.

Pēteris  saprata,  ka  tikai  Kristus  vārdos  ir
atrodama mūžīgā dzīvība, un tas viņām deva spēkus
un drosmi atgriezties pie Kristus pēc Zaļās Ceturdienas
katastrofas,  kad  viņš  bija  noliedzis  savu  piederību
Kristum. 

Šī apliecība arī Pēterim deva spēkus turpmāk sekot
Pestītājam par spīti nāves briesmām un vajāšanām.

Māc. K. Puķītis

~Lūgšana~

Kungs Jēzu neļauj nevienam mūs pievilt, ka
mēs paļautos paši uz sevi, vai uz to ko varam
izdarīt. Vienmēr mums atgādini, ka uz šīm
nedrošajām lietām nevaram balstīties. Kad
esam kārdināti meklēt citu pamatu savai
ticībai tad saki mums atkal un atkal – Tev
pietiek ar  manu žēlastību, jo mans spēks

nespēkā varens parādās. Āmen

~Mēneša lozungs~

Mūsu dvēseles gaida Kungu, Viņš ir mūsu
palīgs un vainags. 

(psalms 33;20)

~Informācija~

29.septembris  erceņģeļa  Miķeļa(Mihaela)  un  visu
svēto eņģeļu diena. 

Dievkalpojums  svētdienā  26.septembrī  plkst.
10:00. Iespējams  dievkalpojumā  viesosies  skolotāju
ansamblis no Liepājas.

3.oktobrī Pļaujas svētki.  


