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

      (Mateja evanģēlijs 
28;20) 

 

Nedēļa Priekules draudzē 
 

Svētdiena:   plkst. 10:00 DIEVKALPOJUMS 
                     plkst. 16:00 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) 
 

Bunkas draudzē dievkalpojumi:                                          
Mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā plkst. 10:00 

 
 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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Bet Jēzus atbildēja:'' Ir rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes 

vien, bet no ikviena vārda, kas nāk no Dieva mutes.''         

(Mateja 4;4) 

 

Kārdinājums- kārdinātāja mākslas darbs 

 

    Šie vārdi no Mateja evanģēlija tiek kristīgajā baznīca lasīti un 

uzklausīti uzsākot pirmslieldienu gavēņa laiku. Tie ir kā gavēņa 

laika lozungs, aicinājums, atgādinājums par nepieciešamību likt 

gara lietas un vajadzības pāri par ikdienišķajām miesas prasībām 

un to piepildīšanu. 

    Senie baznīcas tēvi kā vienu no galvenajiem kārdinājumiem, 

kas aizved cilvēku prom no debesīm uz pazudināšanu saskatīja 

tieši pasaulīgumā, kas ir pieķeršanās šīs pasaules vajadzībām. 

Protams neviens nenoliedz, ka cilvēkam kā miesīgai būtnei ir 

savas vajadzības- uzturs, pajumte, apģērbs, socializācija.  Un tieši 

tādēļ, ka šīs lietas ir reālas, kārdinātājs var tās tik veiksmīgi un 

mums bieži pat nepamanāmā veidā izmantot. Viņš izmanto to, ka 

līdz galam šīs vajadzības nekad netiek piepildītas, kā tautā saka: 

apetīte rodās ēdot. Šo vajadzību līmenis aug proporcionāli tam kā 

mēs tās piepildām. Ceļoties dzīves līmenim, ceļās prasības ko 

uzstādam. Sākam ar pamat lietām, kad tās būs nokārtotas, tad 

pievērsīsimies gara lietām. Bet mēs gribam, lai mūsu bērni dzīvo 

labāk, lai viņiem ir vieglāk, tad kad tas būs nokārtots, tad 

pievērsīsimies gara lietām. Un tā kārdinātājs var svinēt uzvaru, jo 

mūžībā aiziet viena paaudze pēc otras, bez Dieva vārda, kārtojot 

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


nebeidzamas '' svarīgas lietas'', un tad vietā nāk paaudzes, kuras 

Dieva vārdu nav dzirdējušas un nepazīst, jo tas nebija svarīgi. 

Kārdinātājs marginālo padara par ģenerālo un tā svin savu uzvaru 

katrā paaudzē atkal no jauna, tā ir liela māksla un elles 

meistarstiķis. 

 Bet Pestītājs šo viltību zina, pazīst un uzreiz stājās tai 

pretīm. Viņš vienā teikumā ietver gan maizi, gan Dieva vārdu. 

Viņš nenoliedz maizi, bet atgādina, ka ar to vien nepietiek. Jo 

cilvēks ir ne tikai mirstīga miesa, bet arī gars, kurš radīts mūžībai. 

Gan Dieva desmit baušļi, gan Pestītāja mācītā lūgšana Mūsu Tēvs 

sākās ar Dieva vārda godāšanu- svētīts, lai top Tavs vārds, un pēc 

tam tad tam seko dienišķā maize. Ja miesu nebaro ar ēdienu tā 

novārgst, tai nav spēka paveikt dienišķos darbus un tā nespēj 

turēties pretīm slimībām.  Tāpat dvēselei, ja tā savu ikdienas 

barību- Dieva vārdu nesaņem, tā kļūst vārga, netiek galā ar 

situācijām, nespēj turēties pretīm grūtībām. Jo mazāk ļaužu 

dvēseles saņem ikdienas Dieva vārdu jo pieprasītāki kļūst 

psihoterapeita profesija un antidepresanti. 
 Pirmslieldienu gavēņa laika mērķis ir nevis Dievam pielabināties vai 

mēģināt izpirkt savus grēkus, bet prioritāšu sakārtošana. Āreji ierobežojot 

mazliet miesas vajadzības vairāk pievērsties dvēseles piepidīšanai ar Dieva 

vārdu un sakramentu. Tas ir gara atjaunošanas laiks, lai sagatavotos 

Lieldienu gavilēm. 
Māc. Kārlis Puķītis 

 
 Informācija 

 2.februāris sveču diena/Sv. Simeāna diena.  Šie svētki ir veltīti sv. 
Simeāna pravietojumam par Jēzus bērnu, ka Viņš kļūs par gaismu, 
kas apgaismos pagānus. 
 3.februārī plkst. 18.00 Sveču dienas dievkalpojums 
10.februāris plkst. 18.00 Pelnu dienas  dievkalpojums – Gavēņa 
laika sākums 

   ~Pārdomām~ 

7.februāris Esto mihi - svētdiena pirms Gavēņa laika 
Jēzus saviem apustuļiem izskaidroja, kā Viņš gatavojas izglābt cilvēkus. Viņš 

ļaus Sevi pazemot, apspļaudīt, sist un nogalināt (Lūkas 18:23-33), lai izciestu 

sodu par vissmagākajiem grēkiem, arī tiem, kas pastrādāti pret cilvēka 

dzīvību. Taču trešajā dienā Viņš celsies augšā un parādīsies mācekļiem kā 

nāves uzvarētājs. Visi šie apsolījumi piepildījās, jo tie bija Dieva apsolījumi. 

Mēs šodien ticam un paļaujamies uz Kristu, kas ir izpircis mūsu grēkus un 

dāvājis cerību uz augšāmcelšanos. 

Lūgšana: Kungs Kristu, palīdzi man ticēt Taviem apsolījumiem un sagaidīt 

Tavu pilnīgu uzvaru pār manu nāvi augšāmcelšanā. Āmen. 

14.februāris 1.Gavēņa laika svētdiena – Invocabit 
Sātana veiktā Jēzus kārdināšana atklāj viņa taktiku (Mat.4:1-11) – likt 

sliktajam izskatīties labam. Mūsdienās viņš velta daudz laika tam, lai nāve 

izskatītos kā šis “labais”. Viņš saka: aborts ir laba izeja no grūtas situācijas; 

asistēta pašnāvība ir laba izeja no ciešanām. Bet nāve nav laba! Tā ir mūsu 

ienaidniece. Tieši tāpat, kā Jēzus uzvarēja sātanu, Viņš uzvarēja arī nāvi. Mēs 

varam šajā uzvarā dzīvot un tai uzticēties. 

Lūgšana: Jēzu, lai Tavs vārds vienmēr ir mūsu sirdīs un uz mūsu lūpām, ka 

mēs varam pretoties sātana lamatām. Āmen. 

21.februāris 2.Gavēņa laika svētdiena – Reminiscere 
Jēzus apskaidrošanā viņa trīs uzticamie mācekļi ieraudzīja Viņa dievišķo 

godību (Lūkas 9:32). Tūdaļ pēc tam Jēzus dosies uz Jeruzalemi un atklās 

gluži citādu godību – krusta ciešanu un nāves godību. Taču fakts, ka tas bija 

Dievs Jēzus personā, kurš izpirka mūs ar Savām asinīm, paceļ cilvēka 

dzīvības vērtību neaizsniedzamos augstumos. 

Lūgšana: Kungs, palīdzi mums ieraudzīt saistību starp Tavu apskaidrošanu 

un cilvēka dzīvības vērtību. Āmen. 

28.februāris 3.Gavēņa laika svētdiena – Oculi 
“Sekojiet Dievam kā viņa mīļie bērni”(Efez.5:1). Apustulis atgādina, ka mēs 

Kristībā esam kļuvuši Dieva bērni, par kuriem Kristus ir Sevi nodevis nāvē. 

Tieši šī mīlestība pret Saviem bērniem ir mudinājusi Kristu nest krustu un 

ciest nāvi. Tā pati Kristus mīlestība lai arī mūs mudina sekot Dievam kā Viņa 

mīļajiem bērniem, cienot Viņa doto dzīvības dāvanu. 

Lūgšana: Debesu Tēvs, palīdzi mums sekot Tev kā taviem mīļajiem 

bērniem. Āmen. 
Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs  t. 63454852, m.t.26534381 

Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,26024146 

Atbildīgā par izdevumu Gunta Dzintare m.t. 26426979 


