
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 
 
 

1.septembris– 30.septembris 2018. Nr.9. (177.) 

 

Un Jēzus apstājās, pasauca tos 

un sacīja:’’ Ko jūs gribat, lai es jums daru?’’ 

       (Mateja 20;32) 

 

Pārdomas par lūgšanu 

 
 Tāds mazliet mulsinošs jautājums no Pestītāja, jo vīri, kuri 

viņu lūdza, bija akli. Ko gan viņi vēl vairāk varētu vēlēties, ja ne 

redzi. Jēzus ar šo frāzi viņiem pievēršas, parāda savu 

ieinteresētību viņu likteņos.  Jūs man interesējat, man nav 

vienalga, jūs man esat svarīgi. Šeit parādās Jēzus mīlestība uz 

lūdzējiem, Viņa kopība ar lūdzējiem. 

 Jēzus atbilde uz mūsu lūgšanām ietver nevien lūgšanu 

uzklausīšanu, bet arī kopību ar lūdzēju. Esot lūgšanā, mēs ne tikai 

iesniedzam Jēzum savu ‘’vajadzību listi’’, bet nonākam Viņa 

sabiedrībā. Cilvēka dabai ir raksturīgi, ka vēlamies saņemt 

palīdzību, bet ne īpaši ilgojamies pēc palīdzības sniedzēja 

sabiedrības.  Tādēļ cilvēciskajai dabai ļoti tuvs un mīļš ir tas 

pagāniskais vai maģiskais veids komunikācijai ar “augstākiem 

spēkiem’’. Tas nozīmē, ka mēs no savas puses izpildām kādas 

prasības, kādus noteiktus rituālus un apmaiņā pret tiem saņemam 

palīdzību. Bet pārējā laikā viens otra dzīvē nejaucamies, viens 

otru netraucējam. Ne velti tik populāri ir dziednieki, bet baznīcas 

dievkalpojumam tā piekrišana ir krietni mazāka. 

 Savukārt kad Jēzus uzklausa lūgšanu, Viņš ne tikai uz to 

atbild, bet aicina mūs būt kopā ar Viņu. Ja tam piekrītam, tad Viņš 

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


ienāk mūsu dzīvē un iesāk veikt izmaiņas visās mūsu dzīves 

jomās. Sākumā tas var nepatikt, jo mums liekās, ka mums, kas 

tiek atņemts, bet patiesībā tiek dots. Un to mēs varam sākt 

saredzēt pēc kāda laika, jo Jēzus mūsu esošajam raksturam un 

talantiem piešķir to patieso jēgu un būtību, kādiem tiem būtu 

jābūt, ja tos nebūtu ietekmējis grēks. Viņš mūs pamazām un 

gandrīz ārēji nemanāmi  pārveido par debesu būtnēm, kuras tiek 

gatavotas mūžībai, kur varēs atstarot Viņa pilnīgās godības 

neiznīcīgo gaismu. Mēs daudzreiz vēlamies tikai īslaicīgu 

palīdzību, Viņš grib mūs uzņemt savā godības valstībā, un dāvāt 

mūžīgu svētlaimību.    
Māc. K. Puķītis 

 

 

~Informācija~ 

 
 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. Laipni aicināti piedalīties. 

21.09. Apustuļa sv. Mateja diena. Dievkalpojums 19.09. 
plkst. 18.00 
29.09. Ērcenģeļa Mihaela(Miķeļa) un visu svēto eņģeļu 
diena. Dievkalpojums 30.09 plkst. 10.00. 
 
             ~Pārdomām~ 

Līksma sirds dara līksmu arī vaigu, bet ja sirds 
noskumusi, tad zūd arī drosme. 

        Sal.pam.15:13 

Dzīvības vārds septembrim: 

 Visu Dievs darījis jauku tā īstajā laikā! Pat mūžību Viņš 

tiem ielicis sirdī - vien neatklāt cilvēkam darbus, ko Dievs darījis 

no iesākuma līdz galam. 

      Sālamans Mācītājs 3:11   

Kurzemes diacēzes izveidošanās priekšvēsture 

 

 Ir grūtības raksturot šo laika posmu, jo ir ļoti maz 

autentisku un uzticamu tā laika avotu, kas aprakstītu šos 

notikumus. Saskaņā ar Brēmenes Ādama hronikām pirmā baznīca 

Kurzemē uzcelta 1048. gadā. Brēmenes arhibīskaps Adalberts 

1071. gadā iecēla mūku Johanesu Hiltinu par zviedru pilsētas 

Birkas bīskapu ar uzdevumu sludināt kristīgo ticību kuršiem un 

estiem. Viņš amatā sabija tikai divus gadus, jo nobijies no 

kareivīgajām ciltīm un nolēmis, ka šajās zemēs ir vēl par agru 

uzsākt kristīgo misiju. 

 Pāvests Pashāls trešais 1164. gadā deva pilnvaras sludināt 

kristīgo ticību Kurzemē dāņu karalim Ērikam Labsrangam. Dāņi 

uzcēla Kurzemē pāris baznīcu, bet nespēja atvairīt kuršu 

uzbrukumus un bija spiesti Kurzemi atstāt, baznīcas kurši 

nodedzināja. Vēlāk dāņi atgriezās ar karaspēku un dibināja 

Piltenes bīskapiju, kas gan pastāvēja ļoti īsu laiku. Jāatzīmē, ka 

visiem šiem mēģinājumiem bija epizodisks raksturs un neko 

paliekošu tolaik neizdevās Kurzemē izveidot. 

 Izmaiņas notika pēc tam kad misijas darbu pie Daugavas 

bija veicis bīskaps Meinards, un kad viņa pēctečiem šajā reģionā 

izdevās nostiprināties.  Tad ordeņbrāļi arī devās karagajienos uz 

Kurzemi un to pakļāva. Šie panākumi ļāva nodibināt 1234. gadā 

Kurzemes bīskapiju, kas bija mazākā no visām Livonijas 

bīskapijām, kas aptvēra apvidu ap Aizputi un Dundagas apvidu ar 

Pilteni.  Tas arī ļāva uzsākt sistemātisku un sakārtotu Kristīgas 

kalpošanas darbu Kurzemē.           Sagat. Māc. K.Puķītis pēc H.Trūpa 


