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PATIESA GRĒKU NOŽĒLA 

Š odien modernaja s kristī gaja s 
kūstī ba s ūn pat atsevis k a s baznī ca s 
gre kū noz e lai nepieve rs  ī pas i lielū nozī -
mi. „Me s tac ū dzī vojam Evan g e lija laik-
meta  ūn Kristūs mī l visūs cilve kūs, tiem 
jaū ta pat piedodot visūs gre kūs”, pa-
skaidro vin i. Zina ma  me ra  tam var 
piekrist, tac ū, ka  lai me s san emam pie-
dos anū par to, ko nenoz e lojam? Tas bū -
tū lī dzī gi sitūa cijai, kad ieejam veikala , 
lai nopirktū rūpjo rūdzū maizi, bet pa r-
deve jai saka m: „gribū maizi”. Vin a ie-
dod balto ūn me s dūsmojamies. Gre kū 
noz e lai ticī bas dzī ve  ir ja pieve rs  l oti lie-
la nozī me, jo no ta s ir atkarī ga mū sū 
paaūgstina s ana Dieva prieks a  sava  lai-
ka . Ka  raksta Je kabs: (Je k 4:7-10) „Tad 
nu padodieties Dievam, stājieties pre-
tim velnam, un viņš bēgs no jums; tu-
vojieties Dievam, tad Viņš tuvosies 
jums. Šķīstījiet rokas, grēcinieki, un 
skaidrojiet, šaubīgie, sirdis! Esiet ne-
laimīgi un vaimanājiet un raudiet, jū-
su smiekli lai top pārvērsti vaidos un 
jūsu prieks skumjās. Zemojieties Tā 
Kunga priekšā, tad Viņš jūs paaugsti-
nās.”  

Pieda va jū iepazī ties ar Brūno Fer-
rero sta stū par patiesū gre kū noz e lū: 

Reiz dzīvoja kāds bruņinieks, kurš 
drosmīgi cīnījās visās Karalistes frontēs, 
līdz tam brīdim, kad vienreiz, kaujas lai-
kā arbaleta šāviens cauršāva viņa kāju 

tik nopietni, ka viņa dienas bija skaitī-
tas. Viņš, gulēdams ievainots, domās jau 
redzēja paradīzi, bet tikai iztālēm, no 
durvju otras puses. Tajā pat laikā elles 
atvērtā ugunīgā rīkle bija pavisam bla-
kus. Bruņinieks jau sen bija pārkāpis vi-
sus savus solījumus un noteikumus un 
pārvērties par nežēlīgu zaldātu, kurš no-
kāva, izmantodams pārspēku un nemo-
koties ar sirdsapziņas pārmetumiem. 

Šausmu pārņemts viņš nometa sa-
vu bruņu cepuri, zobenu un bruņas, un 
kājām devās uz svēta vientuļnieka alu. 
“Mans tēvs, es gribētu saņemt savu grē-
ku piedošanu, jo mani pārņem bailes par 
manas dvēseles glābšanu. Es izdarīšu 
jebkādu labu darbu, es ne no kā nebai-
dos!” 

“Labi, mans dēls, - atbildēja vien-
tuļnieks. Izdari tikai vienu lietu: ej un 
piepildi šo spaini ar ūdeni un atnes man 
to.” 

“NU...! Es taču neesmu bērns un ne 
sieviete, lai darītu tādu izpirkšanas dar-
bu!” – iesaucās karavīrs, nikni kratīdams 
dūri. Bet tūlīt pat ieraudzītais smejošais 
velna ģīmis, viņu nomierināja. Viņš pa-
ņēma spaini rokā un purpinādams devās 
uz upi. Viņš ielaida spaini upē, bet tas 
atteicās piepildīties ar ūdeni. “Tas ir ap-
burts! – viņš iesaucās. – Bet mēs vēl pas-
katīsimies.” 

Viņš devās pie avota: spainis tāpat 



stūrgalvīgi negribēja pildīties ar ūdeni. 
Saskaities viņš traucās uz ciemata aku. 
Veltīgas pūles! 

Pēc gada vecais vientuļnieks ierau-
dzīja, kā pie viņa nāk kāds nelaimīgs na-
bags, kura kājas asiņoja, bet rokās viņš 
turēja to pašu tukšo spaini. “Mans tēvs” – 
viņš teica klusā, bēdīgā balsī, - es apstai-
gāju visas upes un visus Karalistes avo-
tus, bet man tā arī neizdevās spaini pie-
pildīt ar ūdeni... Tagad es zinu, ka mani 
grēki nekad netiks piedoti. Es esmu no-
tiesāts mūžīgām mokām! Mani grēki, 
mani grēki ir tik smagi... Pārāk vēlu es 
tos gribēju izpirkt. 

Asaras tecēja pa viņu melnu grum-
bu izvagoto seju. Bet viena maza asariņa 
noritēja pār bārdu un iekrita spainī. Tū-

līt pat spainis līdz pat malām piepildījās 
ar tīru, skaidru un garšīgu ūdeni, kādu 
viņš nebija  sava  mūža  laikā  redzējis. 
Viena vienīga grēku nožēlas asara.. 

 Vai arī  me s esam gatavi atzī t, ka 
pas i savū gre kūs nolī dzina t nekad ne-
spe sim, vai esam spe jī gi nobirdina t kaūt 
vienū asarū atzī stot: „Es esmū gre ci-
nieks ūn pats mainī ties nevarū.” Izman-
tosim ta s iespe jas, ko kristī ga  draūdze 
pieda va : priva to bikti pie bikts te va 
(ma cī ta ja) ūn Bikts dievkalpojūmūs, jo 
ar vispa re jo gre ksū dzi sve tdienas diev-
kalpojūma  ir stipri par maz, ka  pe rkot 
maizi, bet nepaskaidrojot ka dū gribam. 
Ā men.  

Ma cī ta js Oja rs Freimanis    

PATEICĪBA 
 

Draūdzes padomes va rda  ve los 
pateikties visiem tiem draūdzes lo-
cekl iem, kūri aktī vi piedalī ja s mū sū 
baznī cas jūbilejas dievkalpojūma ūn 
sadraūdzī bas pasa kūma organize s a-
na  ūn izpildī s ana . Bez Jū sū lī dzdalī -
bas tas nebū tū iespe jams! 

Ta pat ve los pateikties visiem, 
kūri ziedoja savūs lī dzekl ūs s o pasa -
kūmū rī kos anai. Kopa  ziedota jū sa-
raksta  ir 42 cilve ki, kūrū vidū  ir gan 
draūdzes locekl i, gan citi Priekūles 
ev.lūt. draūdzes atbalstī ta ji. Kopa  tika 
saziedots 271 lats. Ziedota jū sa-
raksts: Gūnta, Jūris, Lidija, Dace, Tat-
jana, Gūna rs, Otī lija, Vija, Elita, Emī li-
ja, Dzintra, Āstra, Rita, Gūndega, Ine-
se, Paūlī ne, Hermī ne, Velta, Irma, Da-
nūta, Irūte, Velta, Ire na, Vija, Dzidra, 
Ālmants, Dzidra, Āstra, Ālfre ds, Vil-
ma, Āūstra, Ingrī da, Emī lija, Iveta, Ār-

mands, Āstra, Voldema rs, Olga, Ilona, 
Olga, Kristī ne, Ma rtin s  ūn ka ds ano-
nī ms ziedota js. Ziedojūmū izlieto-
jūms sadala s sekojos i: skaitl a 330 iz-
gatavos ana ūn ūzsta dī s ana-35Ls, za -
les pl aūs ana-20Ls, svece m ūn alta ra 
ziediem-18Ls, ziediem apsveikū-
miem-10Ls, saimniecī bas lietas-13Ls, 
cienastam ūn kū ka m-176Ls, kopa  
272Ls. 

Draūdze san e ma sekojos ūs da -
vina jūmūs: mini alta ra komplektū 
(krūcifikss ūn 2 svec tūri) no ma c. 
Hansa Jensona ūn Madonas draū-
dzes, ziedū va zi no Embū tes draū-
dzes, pūtekl ū sū ce jū no Priekūles no-
vada domes ūn 40Ls da vina jūmū no 
Gramzdas draūdzes. 

Dieva va rds saka (2. Kor 9:7): 
„priecī gū deve jū Dievs mī l.” Paldies 
par to!  
 

Ma cī ta js Oja rs Freimanis 



Priekules draudzes kalendārs 

2. jū lijs  otrdiena    08:30—Rīta lūgšana (baznīcā) 
                          18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie 

3. jū lijs  tres diena    12:00—13:00  Pusdienu zupa un sadraudzība 
       13:30—Dievkalpojums slimnīcas Soc. nodaļā 
4. jū lijs  cetūrtdiena   08:30—Bikts dievkalpojums (baznī ca ) 
       9:30—11:00 Mācītāja pieņemšanas laiks 
       17:30—19:00 Kora mēģinājums 
 
7. jūlijs SVĒTDIENA      7. SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM 
       11:00—DIEVKALPOJUMS 
       12:30—bērna kristības 
       13:00—Padomes sēde 
8. jūlijs pirmdiena   11:00—DIEVKALPOJUMS 
       12:00—GROBIŅAS PRĀVESTA IECIRKŅA  
       MĀCĪTĀJU KONVENTS 
9. jū lijs otrdiena    08:30—Rīta lūgšana (baznīcā) 
       18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie 
10. jū lijs  tres diena    12:00—13:00  Pusdienu zupa un sadraudzība 
       13:30—Dievkalpojums slimnīcas Soc. nodaļā 
       14:30—16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks 
11. jū lijs  cetūrtdiena   08:30—Rīta lūgšana (baznīcā) 
       17:30—19:00 Kora mēģinājums 
12. jū lijs piektdiena   12:00—kristības 
 
14. jūlijs SVĒTDIENA      8.SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM  
       11:00—DIEVKALPOJUMS      
16. jū lijs otrdiena    08:30—Rīta lūgšana (baznīcā) 
       18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie 
17. jū lijs  tres diena    12:00—13:00  Pusdienu zupa un sadraudzība 
       13:30—Dievkalpojums slimnīcas Soc. nodaļā 
       14:30—16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks 
18. jū lijs cetūrtdiena   08:30—Rīta lūgšana (baznīcā) 
                                  17:30—19:00 Kora mēģinājums 
  
21. jūlijs svētdiena   9.SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM  
       11:00—DIEVKALPOJUMS 
       12:30—DZIEDINĀŠANAS DIEVKALPOJUMS 
23. jū lijs otrdiena    08:30—Rīta lūgšana (baznīcā) 

                          18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie 
24. jū lijs  tres diena    12:00—13:00  Pusdienu zupa un sadraudzība 
       13:30—Dievkalpojums slimnīcas Soc. nodaļā 
       14:30—16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks 
25. jū lijs  cetūrtdiena   08:30—Rīta lūgšana (baznīcā) 
       17:30—19:00 Kora mēģinājums 
 



28. jūlijs SVĒTDIENA      10. SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM 
       11:00—DIEVKALPOJUMS  
       mācītāja O. Freimaņa kalpošanas Priekulē  
       noslēguma dievkalpojums 
       12:30—bērna kristības 
30. jū lijs otrdiena    08:30—Rīta lūgšana (baznīcā) 
       18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie 
31. jū lijs  tres diena    12:00—13:00  Pusdienu zupa un sadraudzība 
       13:30—Dievkalpojums slimnīcas Soc. nodaļā 
       14:30—16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks 
 

 
 

Bunkas draudzes kalendārs 
 

 

14. jūlijs SVĒTDIENA      8. SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM 
       14:00—DIEVKALPOJUMS 

 
20. jūlijs sestdiena   KAPU SVĒTKI BUNKAS PAGASTĀ 
       11:30—Bunkas Jaunie kapi           
       12:00—Bunkas Vecie kapi 
       13:00—Usaiķu kapi          
       14:00—Krotes kapi        
       15:00—Pētera kapi 
 

 

Kas slēpj savus pārkāpumus, tam neveiksies, kas 
atzīst un nožēlo, tas tiks apžēlots.  

 
Špam 28:13 (Bī beles jaūnais tūlkojūms) 

 
Draūdz ū ma cī ta js Oja rs Freimanis m.t . 26476209 ūn t . 63429557  

Priekūles draūdzes prieks nieks Ma rtin s  Cukurs  t .  63454852, 
m.t .26534381  

Būnkas draūdzes prieks niece Irute Zin g e,t .26128491  

Ātbildī gais par izdevūmū Voldema rs Vilerts ,  t .63461647  

Ierosina jūmūs ūn atsaūksmes sū tiet: priekūles@lelb.lv  

mailto:priekules@lelb.lv

