
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
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.decembris –  31. decembris 2022.
Nr.12.

Un Vārds tapa miesa
un mājoja mūsu vidū...

(Jāņa 1;14)

Patiesais brīnums

Ziemassvētku  vakars,  balts  sniegs,  zaļa  un  skaisti
rotāta  eglīte,  sveču  un  piparkūku  smaržas  piepildītas
telpas, dāvanas un svētvakara dzejoļi, vecās mātes stāsts
par to, ka šī ir brīnumu pilna nakts, kad lopiņi sarunājās
kūti  un var piepildīties pat  visneiespējamākie sapņi.  Tā
nav  peļama,  jauka  un  sirsnīga  tradīcija,  kas  stiprina
mīlestības saites ģimenē.  Bet vai tas ir viss? Vai ar to šī
vakara burvība un brīnums beidzās?
 Ja pie tā paliekam, tad tā arī neaizsniedzamies līdz
patiesajam  brīnumam,  līdz  šīs  nakts  dziļākajam
piepildījumam.  Ir  jāsper  solis  tālāk  un jādzird  apustuļa
Jāņa vēstījums, gandrīz vai visas Bībeles centrālie vārdi
UN  VĀRDS  TAPA  MIESA. Tas  ir  patiesais  un
vislielākais brīnums, ko paveic pats Dievs kļūdams par
cilvēku. Tā ir Visuvarenā atbilde uz visām cilvēka ilgām,



cerībām  un  lūgšanām.  Dievs  ļauj  cilvēkam  sevi  skatīt
vaigā, pieskarties. Viņš nāca pasaulē, lai sagrautu grēka,
dusmu un naida mūri, ko dumpīgie Ādama dēli un Ievas
meitas uzcēla starp sevi un Dievu. Kā vācu tauta priecājās
par  Berlīnes  mūra  sagraušanu  un  tautas
atkalapvienošanos,  tā  mēs  šajā  svētvakarā  priecājamies
par atkalapvienošanos ar debesu draudzi, ar svētajiem un
eņģeļiem, ar kuriem mēs esam viena tauta, Dieva tauta,
svēto sadraudze.

Tāds  visu  cilvēka  prātu,  gudrību  un  zināšanu
pārspējošs  ir  šis  vakars.  Kad  pieskandinām  savus
dievnamus  ar  svētvakara  korāļiem  visi  eņģeļi  mums
pievienojās pieskandinot visus zemes un debesu plašumus
:  Un miers ir virs zemes tiem ļaudīm pie kā Dievam
labs prāts!     

Māc. K. Puķītis

 ~Lozungs~

Gavilējiet, debesis, līksmo zeme, kalni
izlauzieties gavilēs, jo Kungs mierinājis savu

tautu un savus apspiestos apžēlojis. 
(Jesajas 49;13)     

~Lūgšana~

  Dievs, Debesu Tēvs, mēs teicam un slavējam
Tavu vārdu, jo Tu mums esi parādījis tādu
žēlastību, sūtīdams Jēzu Kristu mums par

Pestītāju. Palīdzi mums visiem Viņu saņemt
dzīvā ticībā. Lai Viņa vārds šajā vakarā top

zināms un slavēts visā pasaulē, visās tautās un
valodās. Āmen.

 ~Informācija~

Kristus dzimšanas svētku dievkalpojumi:

24.12. plkst. 18:00 Svētvakars
25.12. plkst. 10:00 Ziemassvētku rīts, pirmie 
Ziemassvēki
01.01. 2023. plkst. 10:00 Kristus vārda došanas 
svētki, jaungada diena


