
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) 
 

 
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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Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder Debesu valstība. 

    ( Mateja 5;3) 

 

Garā nabagie 

 
   Šis ir pirmais no deviņiem Kristus svētību 

apsolijumiem Kalna sprediķī. Bieži tas arī tiek pārprasts. Mēs 

latviešu valodā par garīgi slimajiem saucam tos, kuriem ir 

kādas psiho-neiroloģiskas saslimšanas- kā piemēram 

šizofrēnija, tādēļ šos Pestītajā svētības vārdus attiecinam tikai 

uz viņiem. Bet tas nav pareizi. Šādus slimniekus pareizi sauc 

par mentāli nevis garīgi slimiem. Piemēram angļu valodā 

'mentaly handicaped'. 
 Ja šie svētības vārdi neattiecās uz psihiski slimajiem, 

tad uz ko? Par kādiem cilvēkiem Kristus runā, kas tad ir tie 

garā nabagie? Atbilde – visi kristieši. Vismaz tā tam 

vajadzētu būt. Jo mēs visi esam garīgi slimi, slimi ar iedzimto 

grēku un tādēļ pakļauti nāvei. Pēc grēkā krišanas visi cilvēki 

piedzimst bez dievbijības, dievatziņas un arī nespējigi Dievu 

pazīt, garīgi akli un kurli. Bet grēcīgā cilvēce savā lepnībā 

nespēj atzīt savu gara nabadzību un tukšību. Tā meklē pati 

savus ceļus pie Dieva, tā izdomā garīgus vingrinājumus, 

garīgas macības un meklē garīgus skolotājus. Citi meklē 

Dievu dabā, citi sava dvēselē, citi cer atšifrēt bībeles 

''patieso'', kodēto, īsti garīgo saturu. Tie sevi uzskata par 

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


garīgi bagātiem un tāpēc nespēj Dievu saskatīt nedz pie 

krusta koka Golgātā, ne vienkāršajos evanģēlija vārdos, ne 

sakramentos. Tas viņiem liekās pārāk vienkārši, negarīgi un 

miesīgi, vēl jo vairāk tie nespēj pieņemt ka Dievs grib sevi 

atklāt visiem cilvēkiem, nevis tikai garīgi nobriedušajiem un 

pilnīgajiem, tādiem kas izprot gara dzīles un ir Dieva 

atklāsmes ''patiesi cienīgi''. 

 Tāpēc kristietība sākās ar sava gara tukšuma atzīšanu. 

Kristietis stāv garīga ubaga pozā ar izstieptu tukšu sauju, 

gaidot kad Pestītājs to pats piepildīs ar savu garu. Lai taptu 

patiesi garīgi pārpilns un bagāts vispirms ir jākļūst pilnīgi 

garīgi nabagam un iztukšotam, jo pilnā traukā jau neko ieliet 

nevar, tas iet pāri malām, notek zemē un izkalst. 

 Ja kristieti piepilda šāda Kristus gara bagātība, tad tā 

nekad neizsīkst, pat daudzkārtīgi tajā daloties ar citiem. Tieši 

otrādi, tā kļust bagātīgāka. Jo vairāk cilvēks šajā gara dāvanā 

dalās, darot citus bagātus, jo bagātāks kļūst pats. Neviena 

gara dāvana kristietībā nav dota tikai personīgai lietošanai, 

bet gan kalpošanai. Ja dāvanu nelieto kalpošanā, tad tā izsīkst 

un beidzās. Bet lietota kalpošanā tā kļust bagātāka un lielāka, 

tā nekad neizsīkst un nebeidzās, tāpat kā neizsīkstoša un 

bezgalīga ir Dieva mīlestība un žēlastība Kristū.     
Māc. Kārlis Puķītis 

 

 Informācija   
4.septembrī draudzes dievkalpojumā piedalīsies bīskaps 

Hanss Jensons un luterāņi no ASV, kuri vēlās ar mums 

uzturēt māsu draudžu attiecības. Visi kuri vēlās un kuriem 

ir interese iepazīties, ir aicināti uz sadraudzību pēc 

dievkalpojuma. 

1.oktobrī notiks bīskapa Hansa Jensona svinīga ieiešana, 

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē, dievkalpojuma 

laiks vēl nav noteikts, tas tiks pieteikts svētdienas 

dievkalpojumu ziņojumu daļā. 
 
Bunkas draudzē:   
11.septembrī plkst. 10.00 Dievkalpojums   

24.septembrī, sestdienā, plkst. 10.00 draudzes ansambļa 15. 

gadu kalpošanas jubilejas pateicības dievkalpojums. 

 
~Pārdomām~ 

“Kungs, mans Dievs, 
mana vienīgācerība, 
uklausi mani! 
Neļauj man piekust, Tevi meklējot, 
un liec manā sirdī 
arvien dedzīgāku vēlēsanos meklēt Tevi! 
 
Lūk, es esmu Tavā priekšā 
ar savu spēku un vājumu! 
Atbalsti spēku, dziedini vājumu! 
Tavā priekšā ir manas zināšanas un neziņa. 
Lai es atceros Tevi! 
Lai es saprotu Tevi! 
Lai es mīlu Tevi!” 

Svētā Augustīna lūgšana 
 
Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs  t. 63454852, m.t.26534381 

Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,26024146 


