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PALIKT MĪLESTĪBĀ
Ja mūms tiktū atvēlēts tikai viēns
vards, lai rakstūrotū visū Svēto Rakstū satūrū ūn tūr atklato trīsviēnīgo Diēvū, tad
sis vards viēnnozīmīgi būtū mīlestība.
Apūstūlis Janis (1 Jn 4:7) konstatē: Dievs
ir mīlestība. Arī Kristūs būtības ūn mācības cēntra ir mīlēstība. Viss, ko Kristūs
saja pasaūlē darīja, bija mīlēstības varda.
Vards „mīlēstība”, kopa ar sī varda darbības formam, Jaūnaja Dērība ir minēts 217
rēizēs. Jana ēvangēlija (15:10—17) Jēzūs
mūms dod loti būtiskū pavēli: Es jums to
pavēlu: mīliet cits citu! Ar šiēm Pēstītāja
vardiēm mūms ir ūzlikta liēla atbildība ūn
piēnakūms mīlēt citam citū, jēb mīlēt visūs cilvēkūs. Kristūs atklaj, ka mīlēt citam
citū ir nēpiēciēsams:
1) lai arī mēs paliktū Kristūs mīlēstība;
2) lai mūsū priēks būtū pilnīgs;
3) lai mēs iētū ūn nēstū paliēkosūs aūglūs.
Kristūs saka: „Ja jūs turēsiet manus
baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā.”
Palikt Kristūs mīlēstība ir liēlaka svētība,
ko cilvēks var piēdzīvot saja pasaūlē ūn
mūzība. Tas nozīmē, ka Kristūs par tēvi
viēnmēr rūpējas, tēvi aizstav, ūzklaūsa tavas lūgsanas ūn nēs tēvi ūz saviēm plēciēm prētī Dēbēsū valstībai. Kristūs paliēkosaja mīlēstība mēs tiēkam skīstīti ūn
svētdarīti. Kristūs mīlēstība mēs tiēkam
dzirdinati ar mūzības dzēriēnū. Sīs brīniskīgas ūn svētīgas liētas Kristūs mūms dava
bēz maksas. Un tomēr Vins sagaida, lai
mēs nēpiēspiēsti ūn labpratīgi tūram Vina
baūslūs. Vins saka pat vairak: mēs palik-

sim Viņa mīlēstībā tikai tad, ja turēsim Vina baūslūs. Tas nozīmē, ka Kristūs mīlēstības svētība varam palikt tikai tad, kad tūram Vina baūslūs. Kadi ir Kristūs baūsli,
kūrūs tūrot, mēs paliēkam Vina mīlēstība?
Kristūs saka: „Mans bauslis ir: mīliet cits citu.” Cik viēnkarsi ūn rēizē cik
sarēzgīti ir siē trīs vardi! No viēnas pūsēs
mīlēt citū cilvēkū īpasas pūlēs nēprasa...
Nū, ja vins prēt tēvi labi iztūras. Bēt, ja sis
cits ir nēticīgs, visū laikū riēbēklības viēn
dara, tēvi aizskar, apmēlo, zaka ūn izsmēj...
Tad no otras pūsēs tadū mīlēt ir loti grūti,
biēzi liēkas, pat nēiēspējami. Tomēr Kristūs mūms atgadina (Mt 5:43—48): „mīliet
savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par
tiem, kas jūs vajā. Jo, ja jūs tos mīlat, kas
jūs mīl, kāda alga jums nākas? Un, kad
jūs sveicināt tikai savus brāļus, ko sevišķu jūs darāt? Tāpēc esiet pilnīgi, kā jūsu
Debesu Tēvs ir pilnīgs.” Kristūs baūslis
mīlēt citūs sēvī iētvēr pilnīgi visūs cilvēkūs, nēizslēdzot nevienu arpūs sī loka, jo
arī Vins mīl visūs. Tadēl, lai savas lūgsanas
jo karsti Diēvū lūdzam, ka Vins mūms dotū spēkū mīlēt visūs cilvēkūs!
Kristūs mūms pavēl mīlēt citūs cilvēkūs, lai musu prieks butu pilnīgs. Priēks
mūsū dzīvē iēnak līdz ar diēvisko Kristūs
vēsti: tavi greki tev ir piedoti. Tas ir patiēss priēks par apzēlosanas ūn pēstīsanas
brīnūmū. Kristūs, savas mīlēstības ūz
mūms varda, atdēva savū dzīvībū. Vins,
būdams taisns nētaisno vidū, mira par
mūms, lai mūs piēvēstū Diēvam, attaisno-

tū ūn darītū dzīvūs. Ka raksta apūstūlis Pētēris (1 Pēt 3:18) „Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris, taisnais par netaisniem, lai
jūs pievestu Dievam, nonāvēts gan miesā, bet dzīvs darīts garā.” Mīlot citūs cilvēkūs, mēs savū mīlēstībū ūz viniēm varam paradīt so piēdosanas vēsti slūdinot
ar darbiēm ūn vardiēm. Tad mūsū priēks
klūs pilnīgs.
Kristūs atklaj saviēm sēkotajiēm, ka
mīlēstība, ja ta ir patiēsa, vienmer saistas
ar paliēkosiēm aūgliēm. Mūms ir ta jamīl
citam citū, ka tas nēstū daūdzūs ūn paliēkosūs aūglūs. Par kadiēm aūgliēm sēit
Kristūs rūna? Tiē ir aūgli, kūrūs mēs ka
draūdzē nēsam citiēm cilvēkiēm. Sadi aūgli
rodas, briēst ūn ir rēdzami mīlot citam citū.
Mūms draūdzē ir jadzīvo savstarpēja
mīlēstība. Tas draūdzēs, kūr mīlēstības
nav, nīkūlo ūn aūglūs nēnēs. Jo, no kūriēnēs radīsiēs aūgli, ja visū laikū jakīvējas ūn
japiērada katram savi argūmēnti. Sada
draūdzē nēspēj pati normali fūnkcionēt ūn

nēspēj nēst mīlēstības aūglūs cilvēkiēm arpūs draūdzēs. Ja dzīvojam ūn kalpojam
viēns otram mīlēstība, aūgli rodas pasi no
sēvis. Mīlēstība bēz aūgliēm nav iēdomajama!
Dazūs sos mīlēstības aūglūs mēs Priēkūlēs draūdzē varam ūzlūkot taja fakta, ka
draūdzē ir bijūsi aktīva visos sos gadūs,
kops diēvnams iēsvētīts pirms 330 gadiēm, ka arī taja laika, kad tas tika atjaūnots pirms 15 gadiēm. Bēz savstarpējas
mīlēstības tas nēbūtū iēspējams. Tadēl tūrpinasim mīlēt cits citū, ka Kristūs mūms ir
pavēlējis! Diēvs ir mīlēstība, jo Vins tik loti
ir pasaūli mīlējis, ka atdēva par to savū Dēlū navēi, lai tiē, kas no pasaūlēs izraūdzīti,
dzīvotū mūzīgi. Mēs, kas nēsam Diēva Dēla
vardū, ēsam tiē izraūdzītiē, mīlēsim tadēl
cits citū ta, lai mēs mūzīgi paliktū saja mīlēstība, priēka pilnība par pēstīsanū ūn
nēstū bagatīgūs ūn paliēkosū mīlēstības
aūglūs! Amēn

PRIEKULES BAZNĪCAS JUBILEJA

Diēvs paradījis milzīgū brīnūmū
Sava zēlastība Pats atjaūnojot mūsū
diēvnamū, kas Otra Pasaūlēs kara laika bija parvērsts drūpas. No 1993.
līdz 1998.g. ar draūdzēs locēklū, pilsētas iēdzīvotajū ūn sponsorū palīdzībū, caūr Diēva zēlastībū tika atjaūnots diēvnams, ūn intērjērs izvēidots
ka Rīgas amatniēcības skolas 1. Sakralas makslas nodalas stūdēntū diplomdarbs.
Svētkū pasakūma organizēsanai
ir nēpiēciēsami Jūsū ziēdojūmi. Varat
savū ziēdojūmū iēskaitīt draūdzēs
konta, ar noradi: diēvnama jūbilējai.

2013.gada 9. jūnija mūsū draūdzē svinēs diēvnama iēsvētīsanas
330.gadadiēnū ūn atjaūnota diēvnama iēsvētīsanas 15.gadadiēnū.
Svinīgs svētku dievkalpojums
notiks svētdien 9.jūnijā plkst.
15:00. Pēc dievkalpojuma paredzēts sadraudzības mielasts draudzes namā.
„Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta,”- ta par saviēm laūdīm saka
Jēzūs (Mat. 5:14). Vai zinat kūra Latvijas pilsēta iēbraūcot, jaū no taliēnēs
var iēraūdzīt skaisto, balto baznīcas
torni? Ta ir Priēkūlē ūn Priēkūlēs Ev.
lūtēriska baznīca.

Macītajs Ojars Frēimanis

Priēkūlēs draūdzēs Padomē

Priekules draudzes kalendārs
2. jūnijs SVĒTDIENA

2.SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM
11:00—DIEVKALPOJUMS
12:30—Padomes sēde

4. jūnijs otrdiēna

08:30—Rīta lūgšana (baznīcā)
18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie
12:00—13:00 Pusdienu zupa un sadraudzība
13:30—Dievkalpojums slimnīcas kapelā
14:30—16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks
18:00—Vakara dievkalpojums
08:30—Bikts dievkalpojums (baznīca)
17:30—19:00 Kora mēģinājums
LELB Sinode Rīgas domā
LELB Sinode Rīgas domā
14:00—Laulības
PRIEKULES BAZNĪCAS IESVĒTĪŠANAS 330. un
ATJAUNOŠANAS 15.GADADIENA
15:00—DIEVKALPOJUMS
Kalpo Liēpajas bīskaps Pavils Brūvērs
Pēc dievkalpojuma sadraudzība draudzes namā

5. jūnijs trēsdiēna

6. jūnijs cētūrtdiēna

7.jūnijs piektdiena
8.jūnijs sestdiena
9. jūnijs SVĒTDIENA

11. jūnijs otrdiēna

12. jūnijs trēsdiēna
13. jūnijs cētūrtdiēna
15. jūnijs sestdiena
16. jūnijs SVĒTDIENA

18. jūnijs otrdiēna

19. jūnijs trēsdiēna
20. jūnijs cētūrtdiēna
23. jūnijs svētdiena
25. jūnijs otrdiēna

08:30—Rīta lūgšana (baznīcā)
18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie
12:00—13:00 Pusdienu zupa un sadraudzība
13:30—Dievkalpojums slimnīcas kapelā
14:30—16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks
08:30—Rīta lūgšana (baznīcā)
17:30—19:00 Kora mēģinājums
14:00—Laulības
4.SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM
11:00—DIEVKALPOJUMS
12:30—dziedināšanas dievkalpojums
08:30—Rīta lūgšana (baznīcā)
18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie
12:00—13:00 Pusdienu zupa un sadraudzība
13:30—Dievkalpojums slimnīcas kapelā
14:30—16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks
08:30—Rīta lūgšana (baznīcā)
17:30—19:00 Kora mēģinājums
JĀŅA KRISTĪTĀJA DIENA
11:00—DIEVKALPOJUMS
08:30—Rīta lūgšana (baznīcā)
18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie

26. jūnijs trēsdiēna
27. jūnijs cētūrtdiēna
30. jūnijs SVĒTDIENA

12:00—13:00 Pusdienu zupa un sadraudzība
13:30—Dievkalpojums slimnīcas kapelā
14:30—16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks
08:30—Rīta lūgšana (baznīcā)
17:30—19:00 Kora mēģinājums
6. SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM
11:00—DIEVKALPOJUMS

Bunkas draudzes kalendārs

30. jūnijs SVĒTDIENA

6. SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM
14:00—DIEVKALPOJUMS

Naids rada savstarpējas nesaskaņas, bet mīlestība
nosedz un izlīdzina visus pārkāpumus.
Spam 10:12

Draūdz ū ma cī ta js Ojars Freimanis m.t. 26476209 ūn t. 63429557
Priēkūlēs draūdzēs priēks niēks Martins Cukurs t. 63454852,
m.t.26534381
Būnkas draūdzēs priēks niēcē Irute Zing e,t.26128491
Atbildī gais par izdēvūmū Voldemars Vilerts, t.63461647
Iērosina jūmūs ūn atsaūksmēs sū tiēt: priēkūlēs@lēlb.lv

