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PALIKT MĪLESTĪBĀ 

Ja mūms tiktū atvē lē ts tikai viēns 
va rds, lai rakstūrotū visū Svē to Rakstū sa-
tūrū ūn tūr atkla to trī sviēnī go Diēvū, tad 
s is va rds viēnnozī mī gi bū tū mī lestī ba. 
Apūstūlis Ja nis (1 Jn  4:7) konstatē : Dievs 
ir mīlestība. Arī Kristūs būtības ūn mā-
cī bas cēntra  ir mī lēstī ba. Viss, ko Kristūs 
s aja  pasaūlē  darī ja, bija mī lēstī bas va rda . 
Va rds „mī lēstī ba”, kopa  ar s ī  va rda darbī -
bas forma m, Jaūnaja  Dērī ba  ir minē ts 217 
rēizēs. Ja n a ēvan g ē lija  (15:10—17) Jē zūs 
mūms dod l oti bū tiskū pavē li: Es jums to 
pavēlu: mīliet cits citu! Ar šiēm Pēstītāja 
va rdiēm mūms ir ūzlikta liēla atbildī ba ūn 
piēna kūms mī lē t citam citū, jēb mī lē t vi-
sūs cilvē kūs. Kristūs atkla j, ka mī lē t citam 
citū ir nēpiēciēs ams:  
1) lai arī  mē s paliktū Kristūs mī lēstī ba ;  
2) lai mū sū priēks bū tū pilnī gs;  
3) lai mē s iētū ūn nēstū paliēkos ūs aūgl ūs.  

Kristūs saka: „Ja jūs turēsiet manus 
baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā.” 
Palikt Kristūs mī lēstī ba  ir liēla ka  svē tī ba, 
ko cilvē ks var piēdzī vot s aja  pasaūlē  ūn 
mū z ī ba . Tas nozī mē , ka Kristūs par tēvi 
viēnmē r rū pē jas, tēvi aizsta v, ūzklaūsa ta-
vas lū gs anas ūn nēs tēvi ūz saviēm plē-
ciēm prētī  Dēbēsū valstī bai. Kristūs paliē-
kos aja  mī lēstī ba  mē s tiēkam s k ī stī ti ūn 
svē tdarī ti. Kristūs mī lēstī ba  mē s tiēkam 
dzirdina ti ar mū z ī bas dzē riēnū. S ī s brī nis -
k ī ga s ūn svē tī ga s liētas Kristūs mūms da va  
bēz maksas. Un tomē r Vin s  sagaida, lai 
mē s nēpiēspiēsti ūn labpra tī gi tūram Vin a 
baūs l ūs. Vin s  saka pat vaira k: mē s palik-

sim Viņa mīlēstībā tikai tad, ja turēsim Vi-
n a baūs l ūs. Tas nozī mē , ka Kristūs mī lēstī -
bas svē tī ba  varam palikt tikai tad, kad tū-
ram Vin a baūs l ūs. Ka di ir Kristūs baūs l i, 
kūrūs tūrot, mē s paliēkam Vin a mī lēstī ba ?  

Kristūs saka: „Mans bauslis ir: mī-
liet cits citu.” Cik viēnka rs i ūn rēizē  cik 
sarēz g ī ti ir s iē trī s va rdi! No viēnas pūsēs 
mī lē t citū cilvē kū ī pas as pū lēs nēprasa... 
Nū, ja vin s  prēt tēvi labi iztūras. Bēt, ja s is 
cits ir nēticīgs, visū laikū riēbēklības viēn 
dara, tēvi aizskar, apmēlo, za ka  ūn izsmēj... 
Tad no otras pūsēs ta dū mī lē t ir l oti grū ti, 
biēz i liēkas, pat nēiēspē jami. Tomē r Kris-
tūs mūms atga dina (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 seviš-
ķu jūs darāt? Tāpēc esiet pilnīgi, kā jūsu 
Debesu Tēvs ir pilnīgs.” Kristūs baūslis 
mī lē t citūs sēvī  iētvēr pilnī gi visūs cilvē -
kūs, nēizslē dzot nevienu a rpūs s ī  loka, jo 
arī  Vin s  mī l visūs. Ta dē l , lai sava s lū gs ana s 
jo karsti Diēvū lū dzam, ka Vin s  mūms do-
tū spē kū mī lē t visūs cilvē kūs!  

Kristūs mūms pavē l mī lē t citūs cil-
vē kūs, lai mu su prieks bu tu pilnī gs. Priēks 
mū sū dzī vē  iēna k lī dz ar diēvis k o Kristūs 
vē sti: tavi gre ki tev ir piedoti. Tas ir pa-
tiēss priēks par apz ē los anas ūn pēstī s anas 
brī nūmū. Kristūs, savas mī lēstī bas ūz 
mūms va rda , atdēva savū dzī vī bū. Vin s , 
bū dams taisns nētaisno vidū , mira par 
mūms, lai mū s piēvēstū Diēvam, attaisno-



tū ūn darī tū dzī vūs. Ka  raksta apūstūlis Pē -
tēris (1 Pē t 3:18) „Kristus ir vienreiz grē-
ku dēļ miris, taisnais par netaisniem, lai 
jūs pievestu Dievam, nonāvēts gan mie-
sā, bet dzīvs darīts garā.” Mī lot citūs cil-
vē kūs, mē s savū mī lēstī bū ūz vin iēm va-
ram para dī t s o piēdos anas vē sti slūdinot 
ar darbiēm ūn va rdiēm. Tad mū sū priēks 
kl ū s pilnī gs.  

Kristūs atkla j saviēm sēkota jiēm, ka 
mī lēstī ba, ja ta  ir patiēsa, vienme r saista s 
ar paliēkos iēm aūgl iēm. Mūms ir ta  ja mī l 
citam citū, ka tas nēstū daūdzūs ūn paliē-
kos ūs aūgl ūs. Par ka diēm aūgl iēm s ēit 
Kristūs rūna ? Tiē ir aūgl i, kūrūs mē s ka  
draūdzē nēsam citiēm cilvē kiēm. S a di aūgl i 
rodas, briēst ūn ir rēdzami mī lot citam ci-
tū. 

Mūms draūdzē  ir ja dzī vo savstarpē ja  
mī lēstī ba . Ta s draūdzēs, kūr mī lēstī bas 
nav, nī kūl o ūn aūgl ūs nēnēs. Jo, no kūriē-
nēs radī siēs aūgl i, ja visū laikū ja k ī vē jas ūn 
ja piēra da katram savi argūmēnti. S a da 
draūdzē nēspē j pati norma li fūnkcionē t ūn 

nēspē j nēst mī lēstī bas aūgl ūs cilvē kiēm a r-
pūs draūdzēs. Ja dzī vojam ūn kalpojam 
viēns otram mī lēstī ba , aūgl i rodas pas i no 
sēvis. Mī lēstī ba bēz aūgl iēm nav iēdoma ja-
ma!   
 Daz ūs s os mī lēstī bas aūgl ūs mē s Priē-
kūlēs draūdzē  varam ūzlū kot taja  fakta , ka 
draūdzē ir bijūsi aktī va visos s os gadūs, 
kops  diēvnams iēsvē tī ts pirms 330 ga-
diēm, ka  arī  taja  laika , kad tas tika atjaū-
nots pirms 15 gadiēm. Bēz savstarpē ja s 
mī lēstī bas tas nēbū tū iēspē jams. Ta dē l  tūr-
pina sim mī lē t cits citū, ka  Kristūs mūms ir 
pavē lē jis! Diēvs ir mī lēstī ba, jo Vin s  tik l oti 
ir pasaūli mī lē jis, ka atdēva par to savū Dē -
lū na vēi, lai tiē, kas no pasaūlēs izraūdzī ti, 
dzī votū mū z ī gi. Mē s, kas nēsam Diēva Dē la 
va rdū, ēsam tiē izraūdzī tiē, mī lē sim ta dē l  
cits citū ta , lai mē s mū z ī gi paliktū s aja  mī -
lēstī ba , priēka pilnī ba  par pēstī s anū ūn 
nēstū baga tī gūs ūn paliēkos ū mī lēstī bas 
aūgl ūs! A mēn  

 
Ma cī ta js Oja rs Frēimanis    

PRIEKULES BAZNĪCAS JUBILEJA 
 
 2013.gada 9. jū nija  mū sū draū-
dzē svinē s diēvnama iēsvē tī s anas 
330.gadadiēnū ūn atjaūnota  diēvna-
ma iēsvē tī s anas 15.gadadiēnū. 

  Svinīgs svētku dievkalpojums 
notiks svētdien 9.jūnijā plkst. 
15:00. Pēc dievkalpojuma pare-
dzēts sadraudzības mielasts drau-
dzes namā. 
 

  „Jūs esat pasaules gaišums; pil-
sēta, kas stāv kalnā, nevar būt ap-
slēpta,”- ta  par saviēm l aūdī m saka 
Jē zūs (Mat. 5:14). Vai zina t kūra  Lat-
vijas pilsē ta  iēbraūcot, jaū no ta liēnēs 
var iēraūdzī t skaisto, balto baznī cas 
torni? Ta  ir Priēkūlē ūn Priēkūlēs Ev. 
lūtēriska  baznī ca.  

 Diēvs para dī jis milzī gū brī nūmū 
Sava  z ē lastī ba  Pats atjaūnojot mū sū 
diēvnamū, kas Otra  Pasaūlēs kara lai-
ka  bija pa rvē rsts drūpa s. No 1993. 
lī dz 1998.g. ar draūdzēs locēkl ū, pil-
sē tas iēdzī vota jū ūn sponsorū palī -
dzī bū, caūr Diēva z ē lastī bū tika atjaū-
nots diēvnams, ūn intērjērs izvēidots 
ka  Rī gas amatniēcī bas skolas 1. Sak-
ra la s ma kslas nodal as stūdēntū  dip-
lomdarbs.  
 Svē tkū pasa kūma organizē s anai 
ir nēpiēciēs ami Jū sū ziēdojūmi. Varat 
savū ziēdojūmū iēskaitī t draūdzēs 
konta , ar nora di: diēvnama jūbilējai. 
 

 
 
 

 
Priēkūlēs draūdzēs Padomē 



Priekules draudzes kalendārs 

2. jūnijs SVĒTDIENA      2.SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM  
       11:00—DIEVKALPOJUMS 
       12:30—Padomes sēde 
      
4. jū nijs  otrdiēna    08:30—Rīta lūgšana (baznīcā) 

                          18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie 
5. jū nijs  trēs diēna    12:00—13:00  Pusdienu zupa un sadraudzība 
       13:30—Dievkalpojums slimnīcas kapelā 
       14:30—16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks 
       18:00—Vakara dievkalpojums  
6. jū nijs  cētūrtdiēna   08:30—Bikts dievkalpojums (baznī ca ) 
       17:30—19:00 Kora mēģinājums 
7.jūnijs piektdiena   LELB Sinode Rīgas domā 
8.jūnijs sestdiena    LELB Sinode Rīgas domā 
       14:00—Laulības 
9. jūnijs SVĒTDIENA      PRIEKULES BAZNĪCAS IESVĒTĪŠANAS 330. un  
       ATJAUNOŠANAS 15.GADADIENA    
       15:00—DIEVKALPOJUMS  
       Kalpo Liēpa jas bī skaps Pa vils Brū vērs 
       Pēc dievkalpojuma sadraudzība draudzes namā 
        
11. jū nijs otrdiēna    08:30—Rīta lūgšana (baznīcā) 
       18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie 
12. jū nijs  trēs diēna   12:00—13:00  Pusdienu zupa un sadraudzība 
       13:30—Dievkalpojums slimnīcas kapelā 
       14:30—16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks 
13. jū nijs  cētūrtdiēna   08:30—Rīta lūgšana (baznīcā) 
       17:30—19:00 Kora mēģinājums 
15. jūnijs sestdiena   14:00—Laulības 
16. jūnijs SVĒTDIENA     4.SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM  
       11:00—DIEVKALPOJUMS  
       12:30—dziedināšanas dievkalpojums 
              
18. jū nijs otrdiēna    08:30—Rīta lūgšana (baznīcā) 
       18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie 
19. jū nijs  trēs diēna   12:00—13:00  Pusdienu zupa un sadraudzība 
       13:30—Dievkalpojums slimnīcas kapelā 
       14:30—16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks 
20. jū nijs cētūrtdiēna   08:30—Rīta lūgšana (baznīcā) 
                                  17:30—19:00 Kora mēģinājums  
23. jūnijs svētdiena   JĀŅA KRISTĪTĀJA DIENA 
       11:00—DIEVKALPOJUMS 
 
25. jū nijs otrdiēna    08:30—Rīta lūgšana (baznīcā) 

                          18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie 



26. jū nijs  trēs diēna   12:00—13:00  Pusdienu zupa un sadraudzība 
       13:30—Dievkalpojums slimnīcas kapelā 
       14:30—16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks 
27. jū nijs  cētūrtdiēna   08:30—Rīta lūgšana (baznīcā) 
       17:30—19:00 Kora mēģinājums 
30. jūnijs SVĒTDIENA     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 Oja rs Freimanis m.t . 26476209 ūn t . 63429557  

Priēkūlēs draūdzēs priēks niēks Ma rtin s  Cukurs  t .  63454852, 
m.t .26534381  

Būnkas draūdzēs priēks niēcē Irute Zin g e,t .26128491  

Atbildī gais par izdēvūmū Voldema rs Vilerts ,  t .63461647  

Iērosina jūmūs ūn atsaūksmēs sū tiēt: priēkūlēs@lēlb.lv  

mailto:priekules@lelb.lv

