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!
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Es Biju miris, un redzi Es esmu dzīvs mūžu mūžam,
un Man pieder nāves un elles
atslēgas. (Atklāsmes 1;18)
Pēc Lieldienām
1.aprīlī mēs svētījam un svinam Lieldienu rītu, Kristus
augšāmcelšanos no nāves un no kapa. Bet Lieldienas nav
ierobežotas vienas dienas ietvarā. Piecdesmit dienas, kas šķir
Lieldienas no Vasarsvētkiem baznīcas liturģiskajā gadā tiek
sauktas par gaviļu laiku. Kad altāris tiek ietērpts baltajā uzvaras
krāsā. Bet arī tas vēl nav viss. Kopš saviem pirmsākumiem
Kristus baznīca pārstāja svinēt Jūdu sabatu, bet svinēja nedēļas
pirmo dienu – Lieldienas. Senie kristieši katru nedēļas pirmo
dienu svētīja kā Kristus augšāmcelšanos. Nevelti krievu valodā ir
saglabājies nosaukums voskreseņije- tātad augšāmcelšanās.
Sabats bija Vecajā derībā no Dieva nolikts kā pasaules radīšanas
notikuma pieminēšana. Tā tas bija līdz Kristus augšāmcelšanās
rītam. Svinot Kristus augšāmcelšanos mēs svinam jaunradīšanu,
Dievs Kristū atjauno grēkā kritušo radību.
Tātad katru svētdienu kristīgā baznīca svin Kristus
augšāmcelšanos, jo dievkalpojumā katrs klātesošais sastop
augšāmcelto Pestītāju. Mēs svinam Kristus uzvaru pār nāvi, kapu
un grēku, to ko Pestītājs atklāj šajos vārdos, ka Viņam pieder
nāves un elles atslēgas. Ko Viņš atslēdz to neviens nevar vairs
aizslēgt, tā ir drošība katram, kurš nāk pie Viņa, jo priekš saviem

ļaudīm, kas Viņam pieder Viņš aizslēdz elli un atslēdz debesis. Šī
atslēga ir grēku piedošana, ko baznīca pasludina Viņa varā un
spēkā, katram kurš sevi ir atzinis par grēcinieku un lūdz pēc grēku
piedošanas.
Māc. K. Puķītis
~Informācija~
25.aprīlis ir evaņģēlista sv. Marka diena. Dievkalpojums
plkst.18.00
Notikumi LELB, kas paredzēti aprīlī:
14.aprīlī diacēzes sapulce Saldū.
18.aprīlī mācītāju konference Rīgā.
Bunkas draudzē Dievkalpojumi:
otrajās Lieldienās 2.aprīlī plkst. 10.00.
~Pārdomām~
MĒNEŠA LOZUNGS:
Jēzus Kristus saka: Viss piepildīts!
(Jņ 19:30)
Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai –
Augšāmcelšanās svētki
Es dzīvoju un jums būs dzīvot. Jņ.14:19
Jēzus Kristus ir augšāmcēlies no mirušiem. Ir nepieciešama
ticība, lai mēs būtu pārliecināti un varētu nešaubīgi palikt pie šā mūsu
ticības artikula:”.. nokāpis ellē , trešajā dienā augšāmcēlies no
mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva labās
rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.” Tādēļ ir labi
jāievēro vārdi – Kristus ir augšāmcēlies no mirušiem- un jāraksta tie ar
lieliem burtiem tā, lai ikviens būtu tik liels un augsts kā torni, jā kā
debesis un zeme, un mēs neredzētu, nedzirdētu, nedomātu un nezinātu
neko citu kā vien šo mācību. Ja mēs tam ticētu, tad mācētu svētīgi
dzīvot un mirt. Jo Kristus ir uzvarējis nāvi un cēlies augšām no

mirušajiem ne tikai sev, bet arī mūsu labā – tev Kristus augšāmcelšanās
jāuzlūko tā, lai tu redzētu, ka arī mēs esam ietverti šajā notikumā, ka
caur Viņa augšāmcelšanos arī mēs ceļamies augšām no nāves, lai līdz
ar viņu dzīvotu mūžīgi.
KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKU LŪGŠANA

Esi slavēts Tu, Visuspēcīgais, mūžīgais Dievs, mūsu Kunga
Jēzus Kristus Tēvs, jo Tu savā lielajā žēlastībā mūs esi atdzemdinājis
dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miroņiem! Vairo
mūsu ticību, lai mēs ar svētu prieku gaidītu to neiznīcīgo, neaptraipīto
mantojumu, kas Debesīs uzglabāts tiem, kas neredz un tomēr tic!
Tavas augšāmcelšanās brīnumu pieminot, liec mums visiem
staigāt un dzīvot tā, lai mēs tiktu atrasti par cienīgiem ieiet Tavā Tēva
namā, kas ir Debesīs.
Vairo mūsu ticību un dod mums Svētā Gara palīgu, ak Kungs!
Tiem, kas nāves ēnā - liec pastāvēt ticībā un vērst savas domas uz
augšu, ne uz zemes lietām. Vadi mūs visus tā, ka mūsu ārīgam
cilvēkam sadilstot, mūsu iekšķīgais cilvēks ik dienas atjaunojas, lai
tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakāmi lielu mūžīgo
godību, jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais - mūžīgs. Tādā ticībā
iepriecini noskumušos, bēdīgos un grūtsirdīgos. Dziedini slimos.
Palīdzi tiem, kas nes kādu fizisku sāpju vai garīgu ciešanu nastu.
Palīdzi tiem, kas jūtas piekusuši, atstāti, vientuļi, aizmirsti.
Stāvi klāt taisnības dēļ vajātiem un tiem, kam nodarīta pārestība.
Atbrīvo nebrīvības važās saistītos. Ved atgriešanās ceļā grēciniekus.
Liec, lai Tavas augšāmcelšanās brīnuma gaisma staro pār visām zemēm
un tautām, aicinot pie Tevis tos, kas Tevi vēl nepazīst.
Svētī savu draudzi, kuras īstenais Bīskaps un Galva Tu esi, lai
visi, kas Tev seko, ar ticības degsmi drosmīgi apliecinātu, ka Tu esi
augšāmcelšanās un dzīvība, un Tev pieder valstība, spēks un gods
mūžīgi mūžam.
Āmen
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