
Un redzi, Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam.
(Mateja evanģēlijs 28;20)

 
Nedēļa Priekules draudzē.

 Otrdiena:         8:30  - Rīta lūgšana. ( Baznīcā)
 7., 14., 21., 28.        18:00 - AA. Sapulce. ( Dr. namā)
   ( Janvāris )

Trešdiena:        12:00- Pusdienas. ( Dr. namā)
 8., 15., 22., 29.   13:30- Svētbrīdis slimnīcā, mēneša                 

( Janvāris ) pēdējā trešdienā ar sv.vakarēdienu.
                        18:00- Vakara dievkalpojums.

Ceturdiena:        8:30- Rīta lūgšana. ( Baznīcā)
 2., 9., 16., 23.        17:30- Kora meģinājums. (Dr. namā)

( Janvāris )      
                    

Sestdiena:         12:00- Iesvētes  mācība   
11., 18., 25.     Jaunais iesvētes mācību kurss  sāksies 

11.janvārī 2014.gadā.  

Dievkalpojums svētdienā 10:00.

5., 12., 19., 26. - Janvāris   
                       

Svētdienas  skola – plkst.  10.00 - ( Dievkalpojuma laikā)
                                plkst.  16:00 – AA  Sapulce. ( Dr. Namā)
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Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica:
'' Redzi, visu Es daru jaunu.''          Atklāsmes 21;5.

A.D. 2014.
Kalendārā pāršķirta kārtējā lapa,  sācies jauns gads.  Kāds 

tas būs, ko nesīs? Daudzi jautā un meklē;  kā gads tas būs? 
Zirga, kaķa, pūķa? Tiešām, kā gads būs 2014? Atbilde ir ļoti 
vienkārša,  tā nekur nav jāmeklē,  jo nu jau 2000 gadu tā ir 
viena un tā pati- A.D, kas nozīmē Tā Kunga gads. Visi gadi ir 
Tā Kunga radīti, svētīti un pieder Viņam. Mēs esam radīti pēc 
Viņa  tēla,  ne  pēc  zirga  tēla,  un  pie  krusta  nomira  un 
augšāmcēlās  arī  Viņš,  nevis  kāds  no  kustoņiem.   Ja  mēs 
kristībā  un  altāra  sakramentā  piederam  Viņam,  tad  mūs 
neintresē, kādam kustonim pasaule šo gadu dāvājusi.  Tāpēc 
šis gads būs tāds kādu Viņš to vēlejis, un neviens un nekas to 
nespēs mainīt.

Šajā gadā,  tāpat  kā visos iepriekšējos,  būs gan prieki  un 
smaids,  gan bēdas  un asaras,  ieguvumi  un zaudējumi.  Mēs 
rosāmies  Viņā,  gan  labais,  gan  bēdīgais,  viss,  kas  notiek, 
notiek mūsu Kungā. Mēs nevaram uzminēt, kas mūs sagaida, 
bet  varam paļauties,  lai,  kas  tas  arī  nebūtu,  Kristus  būs  ar 
mums gan priekos, gan arī bēdām Viņš mūs uz savām rokām 
cauri iznesīs.Visas cilvēciskās lietas nāk un paiet, ar laiku pat 
atmiņas izgaist, bet vārds un sakraments, kuros Kungs mums 
dāvā pats sevi paliek nemainīgs, neskatoties uz gadskaitļiem 



un datumiem.  Evaņģēlijs,  kristība,  altāra sakraments ir  tieši 
tadi  paši  kā  pirms  100,  500,  1000,  1500  gadiem,  Kristus 
nemainās  un  tādēļ  arī  Viņa  klātbūtne  starp  cilvēkiem 
nemainās. 

Kristībā Dievs mūs ieveda, jaunajā dzīvībā, dzīvībā, kura 
nekad  nebeigsies,  tā  nav  dabiski  iesākusies  un  tādēļ  nevar 
dabiski  beigties.   Pie  dievnama  altāra  katreiz  satiekās 
subjektīvais ar objektīvo. Subjektīvais ir mūsu domas, jūtas, 
vajadzības,  kas  mainās  ik  pa  brīdim,  objektīvais  ir  Dieva 
apsolījumi,  kas  nemainās.   Viņš  ir  apsolijis  reiz  visu  darīt 
jaunu, un tas notiks, bet pagaidām Viņš caur kristību to pie 
katra jau ir iesācis. Un nav svarīgi vai mēs to jūtam. Jo Dievs 
mūs pazīst labak nekā paši sevi pazīstam, mums atliek vien 
ļaut,  lai  Viņš  par  mums  gādā  kā  arī  lūgt:  ''Tavs  prāts  lai 
notiek...''

Mēs  viegli  pieņemam,  ka  tad,  kad  notiek  kas  labs  tas 
noteikti ir no Dieva un Viņam pa prātam, bet kad ir grūtības, 
tad cenšamies no tām tikt vaļā un nepako nevēlamies palikt 
mierā,  atzit  un pieņemt,  ka arī  tās  ir  Dieva prāts.  Dzīvojot 
pasaulē,  kura dzenās pēc šībrīža labuma,  apmierinātības  un 
laimes,  mēs  arī  kristietībā  diemžēl  pieņemam  tādus  pat 
uzstādījumus.  Esam piemirsuši,  ka  ja  man  ir  liegta  šībrīža 
laime un jānes grūtības, tad tas varbūt ir labākais ko Dievs 
man dod, lai varētu nonākt pie nākotnes svētlaimības. Patiesas 
un vērtīgas lietas nekad nenāk viegli un bez piepūles. Dievs 
katru  asaru  var  pārvērst  priekā,  katru  nopūtu  smieklos,  bet 
Viņš nepārvērš pasaulīgu apmierinātību Debesu piepildījumā. 
Viņš ir apsolījis, ka ja pirmajā vietā mums būs Debesis, tad 
pasauli Viņš klāt piemetīs.     

Draudzes mācītājs Kārlis Puķītis

2014.gadā  tiek  plānots  draudzes  nodoklis  15  euro,  bet 
skolēniem un studentiem 2 euro. Tas gan vēl jāapstiprina draudzes 
padomes sēdē.  

Baznīcas gads

Baznīcas  liturģiskais  gads  veidots,  lai  palīdzētu  cilvēkam 
raudzīties uz Dieva apvāršņiem, tā visu gadu turot garīgo pasauli 
savu acu priekšā. Baznīcas gada attiecības ar astronomisko gadu ir 
tādas  pašas  kā  mūsu  dvēseles  attiecības  ar  mūsu  fizisko 
ķermeni.Baznīcas gads nesakrīt ar astronomisko gadu, tas nesākas 
1. janvārī,  bet gan 4. svētdienā pirms Ziemassvētkiem, ar pirmo 
Adventa  svētdienu.  Baznīcas  gads  savā  ziņā  ir  laicīgā  gada 
dvēsele. Baznīcas gadalaiki, līdzīgi dievkalpojumam, radušies, lai 
veicinātu  cilvēka  sastapšanos  ar  Dievu.  Kāds  ir  Baznīcas  gada 
uzdevums? Baznīcas gads ir gadu ilga meditācija un sekošana līdzi 
Kristum, sākot no viņa dzimšanas gaidīšanas laika šai pasaulē. Tas 
ir  ceļš  kopā  ar  viņu  no  viņa  piedzimšanas  līdz  krustā  sišanai, 
augšāmcelšanās rītam, debesīs uzņemšanai un Svētā Gara došanai. 
Kā  mums  palīdz  sekošana  līdzi  Baznīcas  gadam?  Tas  ļauj 
ieraudzīt, ka šis gads nav vis vienmuļa stāvēšana uz vietas, bet gan 
secīga  kustība  pa  visiem  būtiskākajiem  un  svarīgākajiem 
tematiem, par kuriem runā Jaunā Derība un kas saistīti ar Kristus 
dzīvi.Kristus dzīve ir atbilde uz mūsu dzīves jautājumiem, atbilde 
uz jautājumu par laika jēgu.

Bunkas draudzē dievkalpojumi:
Mēneša otrā un ceturtā svētdienā. 10:00.

Mācītāja pieņemšana un mājapmeklējumi  vienojoties  pa 
telefonu mob.26576197.

Draudžu m c t js  K rlis Pu tis  Mob.26576197  ā ī ā ā ķī priekules@lelb.lv
Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs  t. 63454852, m.t.26534381
Bunkas draudzes priekšniece Irute Zi e,t.26128491,26024146ņģ
Atbild gais par izdevumu Voldem rs Vilerts, t.6346164ī ā 7

Draudzes  pamata ienākumi ir  no draudzes  locekļu ziedojumiem.  Mēs 
dievkalpojumā lūdzam, lai katrs ziedojums būtu draudzei, cilvēkiem  . 
Ziedojumus var arī ieskaitīt Priekules   evaņģēliski luteriskās draudzes 
bankas  kontā:  "Swedbank"AS BIC/SWIFTkods:  HABALV22  
Konta  nr: LV70HABA0551032379685  

mailto:priekules@lelb.lv?subject=MACITAJAM


"Swedbank"AS BIC/SWIFTkods:  HABALV22 
Konta numurs: LV70HABA0551032379685 

2014.gadā  tiek  plānots  draudzes  nodoklis  15  euro,  bet 
skolēniem  un  studentiem  2  euro.  Tas  gan  vēl  jāapstiprina 
draudzes padomes sēdē.

 

Mēs  viegli  pieņemam,  ka  tad,  kad  notiek  kas  labs  tas 
noteikti ir no Dieva un Viņam pa prātam, bet kad ir grūtības, 
tad cenšamies no tām tikt vaļā un nepako nevēlamies palikt 
mierā,  atzit  un pieņemt,  ka arī  tās  ir  Dieva prāts.  Dzīvojot 
pasaulē,  kura dzenās pēc šībrīža labuma,  apmierinātības  un 
laimes  mēs  arī  kristietībā  diemžēl  pieņemam  tādus  pat 
uzstādījumus.  Esam piemirsuši,  ka  ja  man  ir  liegta  šībrīža 
laime un jānes grūtības, tad tas varbūt ir labākais ko Dievs 
man dod, lai varētu nonākt pie nākotnes svētlaimības. Patiesas 
un vērtīgas lietas nekad nenāk viegli un bez piepūles. Dievs 

katru  asaru  var  pārvērst  priekā,  katru  nopūtu  smieklos,  bet 
Viņš nepārvērš pasaulīgu apmierinātību Debesu piepildījumā. 
Viņš ir apsolījis, ka ja pirmajā vietā mums būs Debesis, tad 
pasauli Viņš klāt piemetīs.   

Draudzes mācītājs Kārlis Puķītis 
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, piemēram, Adventa laikam, Ciešanu laikam, Lieldienu laikam?  

Tuvāk par Baznīcas gada izkārtojumu – ŠEIT.

http://box/files/baznicasliturggads.doc
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