
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   
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Šī ir tā mīlestība, nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, 

bet, ka Viņš mūs mīlējis un sūtījis savu Dēlu 

mūsu grēku izpirkšanai.                              (1. Jāņa 4;10) 
 

Ceļš uz Lieldienu 

 
 Gavēņa laikā Kristus draudze dzied :’’ Ceļš uz Lieldienu 

ved caur Golgātu.’’ Kas tad ir Golgāta? Apustulis Jānis mums šo 

notikumu izskaidro ar vienu teikumu. Dievs mūs ir mīlējis. 

Mūsdienu domāšanas veids ir antropocentrisks, tas nozīmē, ka 

visu lietu centrā tiek likts cilvēks, un visas lietas tiek skaidrotas uz 

to pamatojoties. Arī kristietība nav pilnīgi brīva no sava laikmeta 

uzskatiem. Tādēļ daudz tiek liecināts un sludināts par mūsu 

mīlestību uz Dievu... bet apustulis Jānis Svēta Gara vadīts saliek 

citus akcentus. 

 Ne mēs Dievu esam mīlējuši, bet Viņš mūs. Ja Dievs mūs 

nemīlētu un šo savu mīlestību nebūtu mums dāvinājis Golgātā, 

velta būtu mūsu mīlestība uz Viņu, ja debesis klusētu, mūsu 

mīlestība būtu bez cerības.  Un grēcīgais cilvēks uz īstu nesavtīgu 

mīlestību pret Dievu nemaz nav spējīgs, grēks vismaz mazliet, 

vismaz kādu daļiņu vēlās sev, tas vēlās kaut ko no Dieva iegūt, 

nopelnīt, tikt pie kāda personīga labuma. Tādēļ Dievs atklāj mums 

savu mīlestību, Viņš zina, ka no daudziem pretī neko nesaņems, 

Viņš zina ka šo mīlestību izsmies, noraidīs un no tās novērsīsies. 

Bet neskatoties uz to visu Golgatā Viņš savu mīlestību pilnībā 

atklāj visas pasaules priekšā. 

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


 Kad man ikdienas grūtības nesot rodas jautājums – vai 

Dievs mani mīl?, tad jāpaskatās prom no savām grūtībām uz 

krustu, tur es saņemu atbildi – Viņš mani mīl vēl ilgi pirms es 

vispār piedzimu, Viņš mani mīl pirms es paveicu ko tādu kā dēļ 

mani mīlēt. Mīlestība nevis paceļas no zemes uz debesīm, bet 

nāca no debesīm uz zemi caur Bētlemi uz Golgātu un Lieldienu, 

lai es to saņemtu kristībā.        

 Kad cilvēks beidzot saredz cik liels ir viņa grēka parāds un 

cik smaga ir tā viņa grēka nasta uz Pestītāja pleciem Golgātā, tad 

arī cilvēks ir gatavs sākt mācīties Dievu mīlēt. Un tad šis gavēņa 

laiks arī ir mīlestības ceļš pretī Golgātai, kur tad arī šī mūsu 

mīlestība piedzīvo sastapšanos ar Dieva mīlestību. 
Māc. K. Puķītis 

~Informācija~ 
 Ikgadējais Grobiņas iecirkņa prāvesta Aināra 
Jaunskalžes draudzes apmeklējums šogad paredzēts 
3.martā. Prāvesta vadīts dievkalpojums plkst. 10.00. Pēc 
dievkalpojuma sadraudzība pie tējas galda. 
6.martā Pelnu trešdiena- gavēņa laika iesākums, 
dievkalpojums plkst. 18.00. 

~Pārdomām~ 

MĒNEŠA LOZUNGS 

Pievērsiet savas sirdis Kungam, kalpojiet vienīgi 
Viņam.       (1.Samuela 7;3) 
 
 Luters saka: “Kristus mīlestība un laipnība mūsu sirdīs rada 

to, ka godājam viens otru Kristus dēļ. Viņš ir manī, un tāpēc es 

nedrīkstu cilvēku nicināt kādas vājības dēļ. Bet man jādomā šādi: 

mans Kungs mājo šai niecīgajā traukā un pagodina to ar Savu 

klātbūtni! Ja pats Kristus manu brāli uzskata par cienīgu un 

izturas laipni un žēlsirdīgi pret viņu un viņam ir tāda pati līdzdaļa 

visos Kristus labumos kā man, tad man jāzemojas viņa priekšā un 

jāpagodina viņš kā mana Kunga dzīvais templis un mājoklis. Ko 

gan es saprotu? Lai arī man šis mājoklis šķiet niecīgs un 

necienīgs, tomēr viņā mājo Tas Kungs. Ja jau Viņam tas neliekas 

necienīgi, tad kādēļ man, kas esmu tikai pazemīgs kalps, viņu 

negodāt?” 

 Lai Dievs mums dod Savu žēlastību tam sekot! 

K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai 

 

 Dievs otru cilvēku nav radījis tādu, kādu es viņu būtu 

radījis. Nav devis man viņu par brāli, lai es pār viņu valdītu, bet 

gan – lai es, uz viņu raugoties, atrastu Radītāju. Dieva radītajā 

brīvībā otrs man kļūst par prieku, lai gan pirms tam viņš man bija 

tikai pūles un raizes. Dievs nevēlas, lai es otru veidoju pēc tēla, 

kas man šķiet labs, tātad pēc manis paša tēla. Dievs neatkarīgi no 

manis ikvienu ir veidojis pēc Savas līdzības. Es nekad nevaru 

iepriekš zināt, kā Dieva līdzībai otrā jāizskatās, vienmēr tas ir 

pilnīgi jauns, tikai Dieva brīvā radīšanā pamatots tēls. Mums tas 

var šķist svešs, pat bezdievīgs. Bet Dievs otru radīja kā Sava Dēla, 

Krustāsistā, līdzību, un arī šis tēls, pirms to aptvēru, man šķita 

neiedomājami svešs un bezdievīgs." 

Vai Tu spēj pieņemt otru tādu, kāds viņš ir - radītu pēc Dieva 

līdzības? 

Dītrihs Bonhēfers mācītājs, teologs un Pretošanās kustības dalībnieks 

nacistu valdīšanas laikā Vācijā 

 

 “Pērciet, kamēr tirgus ir jūsu durvju priekšā, sakrājiet, 

kamēr spīd saule un ir labs laiks! Saņemiet Dieva žēlastību un 

Viņa vārdu, kamēr tas ir pie jums!”                 Mārtiņš Luters 
 

Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību...    

Mt. 7-14 

... pārdomā un ievēro šos vārdus; ja gribi būt kristietis, tad 

esi tāds; taču platāku ceļu nepadarīsi. Mārtiņš Luters 


