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

 

Regulārie pasākumi 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 
 

Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs  t. 63454852, m.t.26534381              
Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,26024146   

1.janvāris– 31.janvāris 2019. Nr. 1. (181.) 

 

Vienu es izlūdzos no tā Kunga, pēc kā es kāroju: 

ka es varu palikt tā Kunga namā visu savu mūžu, 

skatīt tā Kunga jaukumu un pielūgt Viņu Viņa svētajā vietā.    
       ( Psalms 27;4) 

 

Jaunu gadu uzsākot 

 
 Šī skaistā lūgšana ko ķēniņš Dāvids pienes Dievam, varētu 

būt tā lūgšana ar kuru mēs katrs varam iesākt jauno gadu. Dāvids 

būdams grūtā situācijā- ienaidnieku ielenkts, dzīvības briesmās, 

ilgojās pēc Dievnama, pēc tās īpašās Dieva klātesības, ko viņš tur 

piedzīvojis. Kad dzīvē ir grūts laiks un pār mūsu galvām nāk 

briesmas un bēdas, nav labākas vietas kur patverties kā dievnams. 

 Jaunajā gadā būs gan jaukas un priecīgas dienas, gan 

tumšas un skumjas. Un ir patiesi labi, ja mēs tāpat kā Dāvids 

zinām, kur meklēt Dieva tuvumu. Grūtā brīdī Dāvids piemin labās 

dienas, cik labi bija toreiz Dieva namā kopā ar citiem ticīgajiem 

slavēt Dieva godību un piedzīvot Viņa svētību. Dāvids ilgojās 

kaut atkal varētu to piedzīvot, kaut varētu atgriezties tur kur bija 

tik labi. Tā ir vienīgā lieta ko viņš šajā brīdī vēlās, un kaut šī 

būšana Dieva namā nekad vairs nebeigtos, kaut visas mūža dienas 

šādi varētu Dieva klātbūtnē pavadīt. 

 Ir brīži, kad esam slimības gultā piedzīvojot vājumu un 

sāpes, vai kad esam lielās grūtībās svešā vietā, tad tie ir tie brīži 

kad nevaram būt Dieva namā, kaut no visas sirds to vēlamies. Tad 

vēlme atkal būt šajā vietā dāvā spēkus un izturību, dod pārliecību, 

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


ka Dievs pats mūs vedīs un uzturēs lai varētu Viņa namā 

atgriezties. 

 Labos laikos mums tas liekas pašsaprotami, ka var uz Dieva 

namu atnākt ... un var arī neatnākt, jo būs taču arī citas reizes kad 

to varēs izdarīt.  Mēs tik bieži nenovērtējam to labo, kas mums 

šobrīd ir dots un aizmirstam cik gan ātri labie laiki var beigties, un 

cik tas ir viegli labās lietas pazaudēt. 
 Jauno gadu uzsākot ir labi to, ko esam nolēmuši, visus savus plānus, 

ilgas un cerības, lūgšanā likt Dieva rokās un paļauties, ka Viņš pēc sava labā 

prāta ļaus tam visam arī notikt un piepildīties tik daudz cik mums patiesi ir 

vajadzīgs. 
Māc. K. Puķītis 

 

 
~Pārdomām~ 

MĒNEŠA LOZUNGS 

Dievs saka: Savu loku Es mākonī lieku, un tas būs par 
derības zīmi starp Mani un zemi. (1Moz 9:13) 

Zvaigznes diena / Epifānija – Kristus atspīdēšanas dienas 

LOZUNGS 

Tumsa pāriet, un patiesā gaisma jau spīd. 
(1Jņ 2:8b) 

 

“Neizdibināmais gudrais padoms” 

 Brīnumainais padomdevējs – tā saucas šīs bērns. Viņā ir 

noticis visu brīnumu brīnums, pestītāja bērna dzimšana notika pēc 

Dieva mūžīgā padoma. Dievs mums dod savu dēlu cilvēkbērna 

izskatā. Dievs tapa cilvēks, vārds tapa miesa (Jņ.1:14). 

 Tas ir Dieva mīlestības pret mums brīnums, tas ir 

neizdibināmais gudrais padoms, ka šī mīlestība uzvar mūs un 

glābj. Bet tā kā šis bērns ir Dieva paša brīnums – padoms, tad arī 

viņš pats ir visu brīnumu un visu padomu avots. 

 Kas Jēzū atklāj Dieva Dēla brīnumu, tam ikviens viņa vārds 

un darbs top par brīnumu, tas pie viņa visos jautājumos un 

problēmās atrod dziļāko un palīdzošāko padomu. 

 Jā, pirms bērns var atvērt savas lūpas, viņš ir pilns ar 

brīnumiem un padomiem. Ej pie bērna silītē, tici viņā Dieva 

Dēlam un tu atradīsi viņā brīnumu aiz brīnuma, padomu aiz 

padoma. 
LŪGŠANA 

Lai ko arī nestu šī diena 

 

Trīsvienīgais Dievs, mans Radītājs un Pestītājs, 

Tev pieder mana diena. Mans laiks ir Tavās rokās. 

 

Svētais, žēlsirdīgais Dievs, mans Radītājs un Pestītājs, mans 

tiesnesis un mans glābējs – Tu zini mani un visus manus ceļus un 

darbus. 

 

Tu ienīsti un sodi ļauno šajā un tajā pasaulē, Neuzlūkojot personu. 

Tu piedod grēkus tam, kas neviltoti par to lūdz, Un tu mīli labo un 

atalgo viņu ar mierinātu sirdsapziņu uz šīs zemes un ar taisnības 

kroni nākošajā pasaulē [2.Tim.4:8]. 

 

Es pateicos Tavā priekšā par visiem manējiem, … 

Kungs, apžēlojies! 
Dītrihs Bonhēfers 

 

 Zenta Mauriņa ir teikusi, ka sīkākais un dižākais brīnums risinās 

klusumā: klusi veras ziedu pumpurs, klusi pie debesīm staigā 

zvaigznes, klusi uzlec un noriet saule; nevienam nedzirdot, klusi, 

basām kājām, Dievs ienāk istabā un svētī laba darba darītājus. 

Lai Jaunā gadā ik dienu spējam piedzīvot kādu klusu brīnumu un 

Dieva klātbūtni katrā solī! 
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