
Un redzi, Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. 

(Mateja evanģēlijs 28;20) 

 

Nedēļa 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 Pusdienas (Draudzes namā) 

                     plkst. 13:00 Svētbrīdis slimnīcā, -mēneša pēdējā 

trešdienā ar Sv. Vakarēdienu 

                     no plkst.15:30 līdz 17:30 -mācītāja pieņemšana 

         (Draudzes namā) 

                     plkst. 18:00  vakara Dievkalpojums (Baznīcā) 

 
Ceturtdiena: plkst. 8:30 Rīta lūgšana (Baznīcā) 

 

 
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 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 
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Neviens nepazīst Dēlu, kā vien Tēvs 

un neviens nepazīst Tēvu, kā vien Dēls, 

un kam Dēls to grib darīt zināmu.   ( Mateja 11;27) 

 

Skatīt Dēlu, redzēt Tēvu 

 

 Mūsdienu postmodernajā, liberālajā sabiedrība valda 

individuālisms. Diemžēl sabiedrības ideoloģija ietekmē arī 

kristietību. Daļa baznīcu un draudžu piekāpjas un pielāgo savu 

mācību, lai tā atbilstu vairākuma uzskatiem. Mūsdienās tas ir 

individuālisms, kas paredz katram individuālu personisku ceļu 

Dieva iepazīšanā. Ir divi pamatvirzieni. 

 Pirmais ir intelektuālais. Tas nozīmē, ka lasot daļēji kristīgu 

vai pat pseidokristīgu autoru grāmatas tiek veidots personīga 

Dieva tēls. Šādi var atrast tikai filozofiskas spekulācijas par 

Dievu, kas nav balstītas bībeles atklāsmē un kam ir ļoti maz 

kopēja ar patieso Dievu, kas sevi atklājis Bībelē. 

 Otrais ir emocionālais jeb mistiskais. Tas ir mēģinājums 

personiski iepazīt Dievu atklājot viņu savā dvēselē, pārdabiskās 

vīzijās vai emocionālās pieredzēs. Arī tas gala rezultātā noved pie 

pašradītas konstrukcijas, kura tiek uzskatīta par Dievu. 

 Abi šie ceļi ved nevis pie Dieva, bet gan prom no Viņa. Tas 

ieved tāda vispārīga garīguma purvā, kurā mūsdienās diemžēl 

daudzi ir iestiguši. 

  Bet, ja cilvēks grib iepazīt Dievu un būt kristietis, tad ir 

tikai viens veids kā to izdarīt. Kā šajā evaņģēlija tekstā ir teikts, 

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


lai iepazītu Tēvu ir jāiepazīst Dēls. Un to var izdarīt tikai lasot un 

pārlasot evaņģēliju, kurā Viņš pats sevi ir atklājis, un šajos 

vienkārši pierakstītajos vārdos Viņš pats arī mājo, ir patiesi  

klātesošs un sastop katru lasītāju. Tieši Kristū Dievs savi atklāj tā 

kā neviens cilvēks to nespētu iedomāties. Viņš sevi atklāj kā 

bērnu, šūpulī visā pazemībā un vienkāršībā, gan kā radības 

Kungu, apsaucot vētru un izdzenot dēmonus, kā bargu soģi, 

izdzenot tirgoņus no tempļa un kā mīlošu tēvu, raudot par 

Jeruzalemi un iežēlojoties par katru cietēju, ko sastop savā ceļā, 

kā notiesātu un visu atstātu noziedznieku pie krusta un kā godības 

ķēniņu, kurš augšāmcēlies bezgalīgā spēkā un varā.  Šādi Dievs 

nokāpj pie cilvēka- satapšanās notiek evaņģēlija vārdos un 

baznīcas sakramentos: “nāc saņem Manu miesu, kas par tevi ir 

dota, saņem Manas asinis kas par tevi ir izlietas, skati Mani un 

redzi Tēvu!’’ 
Māc. K. Puķītis 

~Informācija~ 

Kapu svētki 2018.gada augustā:   

 

5.augustā: plkst.15.00 Mālkalnu kapos 

  plkst.16.00 Lībju kapos 

 

 14.augustā bīskapa Meinarda diena. Bīskaps Hanss 
Jensons aicina visus, kam ir tāda iespēja svinēt šo dienu 
kopā, svinīgā dievkalpojumā Trīsvienības katedrālē Liepājā 
plkst.18.00. 

 LELB Liepājas diacēzes diena “Tēvi. Tēvzeme. Mūsu 
Tēvs.” ir plānota šī gada 8.septembrī Kuldīgā. 

Pieteikšanās līdz 31.augustam: 63423431, 
liepajasbiskapakanceleja@lelb.lv 

Sīkāka informācija ir atrodama diacēzes vēstīs, diacēzes 
mājaslapā. Aicināti piedalīties ir visi. 

             ~Pārdomām~ 

Dzīvības vārds augustam: 

Un mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz 
mums. Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek 
Dievā un Dievs viņā. 

Apustuļa Jāņa 1. vēstule 4:16   

Svētais Meinards – Latvijas pirmais apustulis 

(?-1196) 

 Meinards bija Augustīniešu ordeņa mūks, Zēgebergas abatijas 
klostera kanoniķis Holšteinā. Meinards līvu zemē ieradās kopā ar vācu 
tirgotājiem, lai pildītu priestera pienākumus tirdzniecības punktos 
Daugavas lejtecē. Spriežot pēc Indriķa apraksta, Meinardam, uzsākot 
Līvzemes misiju, bija ap 50 gadiem. Vēsturnieki vairās nosaukt precīzu 
Meinarda dzimšanas gadu, bet tas visticamāk meklējams ap 1130. 
gadu. Nav zināma arī Meinarda izcelsme. Meinarda celtās pilis Ikšķilē 
un Salaspilī, mūsdienu Mārtiņsalā ir pirmās zināmās mūra celtnes 
Latvijā. Turpat tika izveidots arī Ikšķiles bīskapijas domkapituls, kurā 
mūki dzīvoja pēc svētā Augustīna ordeņa statūtiem. Tā bija pirmā 
zināmā katoļu mūku klostera parauga mītne Austrumbaltijā. Gan 
Lībekas Arnolds, gan Indriķis izceļ Meinarda pazemību, pacietību un 
gatavību ziedoties misijai. Pirmā bīskapa darbība bija ļoti vienpatna, 
atbalsts nāca tikai no Gotlandes tirgoņiem. Brēmenes arhibīskaps par 
viņu nevarēja parūpēties, jo politiskā aina Eiropā veidojās tā, ka 
Ziemeļvācijā nevienam neinteresēja Austrumbaltijas misija.  Meinards 
ar cieņu izturējās pret vietējo iedzīvotāju tradīcijām, iemācījās viņu 
valodu, rūpējas par jaunu priesteru audzināšanu. Viņš nekad 
nepielietoja vardarbību savā kalpojumā, bet vienmēr bija miera 
apustulis.  Vēsturnieks Roberts Feldmanis raksta: „Meinardam mirstot, 
varēja likties, ka viņa apmēram divu gadu desmitu ilgā, uzticīgā 
darbošanās lībiešu un latvju starpā, nesot tiem patiesību, ir kā dziestošs 
ugunskurs. Lielā uzticībā, pacietībā un pastāvēšanā, tiešo nāves draudu 
priekšā, sīksti gūtie redzamie panākumi šķita izgaistam. Palika tikai 
viņa personīgās uzticības neapēnotais paraugs, svētīgā pasludinātāja un 
apliecinātāja, moceklim līdzīga Kristus kalpa vaiņags. 

Dievs tomēr vēlēja, ka šeit it kā dziestošajai dzirkstij bija apsolījums 
savā laikā uzliesmot....” 


