
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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Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība.... 

 (Jāņa 11;25) 

Būt augšāmceltam 

 
 Parasti augšāmcelšanās mums saistās ar kādu konkrētu 

dienu, kaut kad, tālā nākotnē, kad notiks vispārēja 

augšāmcelšanās un būs tiesas diena. Tas liekas tāds tāls notikums, 

kas maz ietekmē mūsu šodienu un vairāk iederas filozofiskās 

diskusijās nevis ikdienas gaitās. Šāds viedoklis gan liecina tikai 

par cilvēka domas atrautību no Kristus un neizpratni par Viņa 

vārdiem un evaņģēlija vēsti. 

 Kristus augšāmcelšanās notika pirms 2000 gadiem, 

vispārēja mirušo augšāmcelšanās būs nākotnē un šodiena ir tas 

punkts, kur pagātne un nākotne sastopas. Ticība vai neticība uz 

Kristus augšāmcelšanos jau šodien nodala mūžīgo dzīvošanu no 

mūžīgās pazudināšanas. Ja tu tici uz Kristus augšāmcelšanos, tu 

jau šodien esi līdz ar viņu augšāmcelts uz mūžīgo dzīvību.  Būt 

Kristū nozīmē arī būt augšāmceltam, jo Viņš pats ir 

augšāmcelšanās un dzīvība. Savukārt būt bez Kristus šodien 

nozīmē arī būt atšķirtam no Viņa mūžībā.  Kristus uz to norāda 

savos vārdos: ’’ Kas manus vārdus dzird un tic tam, kas mani 

sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir 

iegājis dzīvē.’’  ( Jāņa 5;24). Tiesa ir šodienas notikums, kurš 

beigu laikos tiks apstiprināts, bet tad neko vairs mainīt nevarēs. 

 Kad mēs svinam Lieldienu rītu, Kristus augšāmcelšanos, 

mēs svinam notikumu, kurš reiz noticis, tomēr nav atstāts vēsturē, 

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


bet nosaka mūsu tagadni un nākotni tiesas dienā.  Neviens no tiem 

priekiem ko piedzīvojam šajā pasaulē nelīdzinās Lieldienu rīta 

priekam, kad dievkalpojumā pasludinām un apliecinām Kristus ir 

augšāmcēlies!!! Tas ir prieks kurš reiz, kad Kristus nāks godība, 

taps pilnīgs un nekad nebeigsies. Prieks, kurā esam vienoti ar 

visiem eņģeļu pulkiem un visiem Kristus ticīgajiem no visiem 

laikmetiem un visām zemēm.  Jau šodien tas ieskanas Lieldienu 

rīta baznīcu zvanos un draudzes slavas dziesmās, kas uzlauž grēka 

un nāves bruņas, tāpat kā pavasara strauti uzlauž aukstās ziemas 

ledus vairogu, kā saules sasildītā zemē starp sniega kupenām 

uzzied pirmie vienkāršie pavasara ziedi, kas pat savā vienkāršumā 

vēsta par gaismas uzvaru.  Tā arī Kristus baznīca, lai gan 

mazskaitlīga, velna vajāta, grēka mocīta tomēr jau 2000 pasaulē ir 

kā zīme, kura liecina Kristus ir uzvarējis, Viņš ir augšāmcelies. 
Māc. K. Puķītis 

~Informācija~ 
 Klusās nedēļas un Lieldienu dievkalpojumi Priekules 

baznīca: 
 

14.04 plkst. 10.00 Palmu svētdiena/pūpolu svētdiena. 
Kristus ierodas Jeruzalemē, lai tiktu nodots un ciestu. 
18.04 plkst. 18.00 Zaļā Ceturdiena. Kristus iestāda svēto 
vakarēdienu un tiek nodots. 
19.04 plkst. 11.00 Lielā Piektdiena. Kristus krustā sišana. 
20.04 plkst. 18.00 Klusā Sestdiena. Kristus kapā dusēšana. 
21.04. plkst. 10.00 Kristus augšāmcelšanās/ 
Lieldiena 
 
 Šī gada 3.maijā. plkst. 14.00 ir paredzēts Priekules 
baznīcas torņa telpā atklāt un iesvētīt piemiņas plāksni 
Priekules rotas dibināšanas simtgadei. Piemiņas plāksni 
iesvētīs Liepājas diacēzes bīskaps Hanss Martins Jensons. 
 Šādai piemiņas plāksnei vispiemērotākā vieta ir tieši 

dievnams, jo tajā laikā lielākā daļa iedzīvotāju Kurzemē bija 
kristīti, iesvētīti un piederīgi Luteriskajai baznīcai. Tātad tie 
ir mūsu ticības tēvi, kuri cīņā devās ar lūgšanu no dievnama. 
Un viņu piederība ir pie mūsu baznīcas un pie vispārējās 
Kristus baznīcas, kas top pulcēta debesīs. 
 

~Pārdomām~ 

MĒNEŠA LOZUNGS 

Jēzus Kristus saka: Es esmu pie jums ikdienas līdz laiku beigām. 
      (Mateja 28;20) 
 

 Kristu Jēzu nav ieraudzījis neviens, kas sevi vispirms nav 

ieraudzījis desmit baušļu spoguļa priekšā kā nabaga nolādētu, 

nožēlojamu radījumu, kurš ir pelnījis Dieva dusmību un sodību 

laicīgi un mūžīgi. 

  Lai cik noslēpumaini mūsu prātam un skatam šķistu Dieva 

ceļi, tie visi ved pie mērķa. 

 Dvēsele, kas prot iežēloties, nes uz galvas dievišķās 

līdzības vainagu. 

Mācītājs Haralds Kalniņš (22.07.1911. – 27.10.1997.) 

Lūgšana 

Iemāci mani, Kungs, savu dzīvi un pienākumus izkārtot tā, 

lai visā ko domāju, saku vai daru, tiktu pagodināts Tavs svētais 

Vārds. 

Apžēlojies, Kungs, par visiem, 

kas savās lūgšanās un sirds ilgās sauc uz Tevi. 

Izglāb tos no jebkāda ļaunuma, sūti tiem 

iepriecinājumu, mierinājumu ciešanās 

un mīlestību, kas visu apklāj un visu panes.        Āmen. 


