
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) 
 

Bunkas draudzē dievkalpojumi:                                          
Mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā plkst. 10:00 

 
 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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'' Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība,'' 

saka mūsu Kungs Jēzus Kristus... 

 (Jāņa ev. 11;25) 

 

Augšāmcelšanās 

 

     Kristus uzrunā ļaudis, kas ap Viņu pulcējušies un arī mūs pēc 

2000 gadiem, kas šos vārdus lasām. Viņš nerunā kā kāds filozofs, 

kurš apcer pēcnāves esību, vai kā kāds reliģisks līderis, kurš 

saviem sekotājiem sola kādus pēcnāves labumus. Viņš runā 

kā...Dievs. Viņš pats ir dzīvība un augšāmcelšanās un bez Viņa 

nav ne vienas ne otras, ārpus Viņa tās nevar atrast. Te nav kādu 

noteiktu rituālu, likumu, noteikumu kuri precīzi jāizpilda. 

    Mēs cilveki reizēm vēlamies iegut tos labumus ko Kristus dāvā, 

bet nevēlamies Viņu pašu. Mēs vēlamies, lai Dievs mums palīdz 

mūsu ikdienas lietās, atrisina situācijas, kurās paši vairs neko 

nespējam, vēlamies būt droši, ka pēc nāves Viņš mūs uzņems savā 

valstībā. Grūti būtu atrast cilvēku, kas to nevēlētos. Bet reti ir 

cilvēki kuri vēlās savu ikdienu vadīt kopā ar Pestītāju. Vai tad 

tiešām baznīcai nav kāds īpaš rituāls, kāda lūgšana, kāda pasvētīta 

svecīte vai ūdens? Baznīca tiek uzlūkota kā tāds garīguma 

veikals: iegāji, izvēlējies, iegādājies. 

    Kristus nav veikalnieks, Viņš nemeklē darijuma partnerus, Viņs 

nemeklē pircējus, Viņs meklē mācekļus. Augšāmcelšanos nevar 

ne nopirkt, ne sarunāt to var tikai iegūt esot kopībā ar Viņu, kurš 

pats ir augšāmcelšanās. Ja jūs vēlētos kļūt slapjš nelīdzētu tas ka 

domājat  par ūdeni vai uz to skataties, ir tajā jāiegremdējās. Tāpat 
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ar augšāmcelšanos, nelīdzēs ka par to prātojat, to apcerat un pēc 

tās ilgojaties. Tēlaini sakot tajā ir jāiegremdējās un to var izdarīt 

tikai Dieva vārdā un Viņa dāvātajos sakramentos.    

     Tā ir līdzdalība Kristus dzīvībā. Tā nav noteiktu rituālu precīza 

izpildīšana vai ieskaites punktu krāšana, tas nav eksāmens, kas 

mirstamā stundiņā jānokārto. Tā ir jauna esība. Pie krusta 

nomirdams Kristus līdzdala mūsu nāvi, bet pēc augšāmcelšanās 

ļauj mums būt līdzdalīgiem Viņa dzīvē. Nāve ir Dieva būtībai kas 

pilnīgi sveš, savukārt mūžīga dzīvība ir kas pilnīgi sveš cilvēka 

būtībai.  Kristus nāve un augšāmcelšanās šīs pilnīgi atšķirīgās 

lietas ļauj savienot. Tas nozīmē ka mirstot tu mirsti līdz ar Kristu 

un līdz ar Viņa augšāmcelšanos tu arī tiksi augšāmcelts.  Varbūt 

izklausās sarežģīti, bet tā to apraksta arī apustulis :'' Jo, ja mēs 

Viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs būsim tādi arī 

augšāmcelšanā.'' (Rom. 6:5) Tas arī ir kristieša ticības un cerības 

piepildījums. 
Un nu jau 2000 gadus Lieldienu rītā Kristus draudze gavilē līdz ar apustuli 

Pāvilu :'' Kur nāve, tava uzvara? Kur elle, tavs dzelonis? Bet paldies Dievam, 

kas mums devis uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.'' (1.Kor. 15; 

55,57)                         Māc. Kārlis Puķītis 
 

 Informācija 
20.martā plkst. 10.00 Palmu (Pūpolu) svētdienas dievkalpojums. 
24.martā plkst. 18.00 Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums 
25.martā plkst. 10.00 Lielās Piektdienas dievkalpojums 
(Sakarā ar to, ka šajā dienā notiek komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas pasākumi, Krusta ceļš nenotiks, tikai dievkalpojums 
baznīcā.) 
26.martā plkst. 18.00 Klusās Sestdienas dievkalpojums 
27. martā plkst. 10.00  Lieldienu rīts/Kristus 
augšāmcelšanās dienas dievkalpojums 
 Bunkā Lieldienu dievkalpojums, otrajās Lieldienās 28.martā. 
plkst. 10.00.       

   ~Pārdomām~ 

6.marts 4.Gavēņa laika svētdiena – Laetare 

Kristus iežēlojās par tiem, kas palika Viņa tuvumā un klausījās Viņa mācību. 

Viņš brīnumainā veidā rūpējās gan par viņu ticību, gan arī par iztikšanu (Jāņa 

6:11). Arī mēs visu saņemam no Dieva kā dāvanu. Viņš mums ir devis 

dzīvību, barību un pat Savu Dēlu, kurš ir parādījis Viņa mīlestību līdz galam, 

mirdams visu cilvēku vietā pie krusta. Tā ir gluži cita attieksme, kā ierasta 

pasaulē. Arī mēs esam aicināti Viņam līdzināties mīlestībā pret 

vismazākajiem, jo Viņš mūs pirmais mīlējis. 

Lūgšana: Kungs Kristu, palīdzi man tev uzticēties dzīves grūtībās un 

pārbaudījumos, jo Tu jau zini, ko vēlies darīt. Āmen.   

13.marts 1.Ciešanu laika svētdiena – Judica 
Kristus saka: “Kas Manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs nemūžam” (Jāņa 

8:51b). Šie ir drosmīgi vārdi nāves apņemtā pasaulē. Mēs ik dienas 

pieredzam nāvi savā tuvumā. Vēl jo vairāk – tā tiek cilvēku aktīvi veicināta 

ar aborta un eitanāzijas starpniecību. Taču Kristus ir Dzīvības Kungs un Viņš 

nostājas nāvei pretī kā tās niknākais ienaidnieks. Un pat tad, kad šķiet, ka 

nāve ir Kristu uzvarējusi, Viņš pamet to sakautu kapā, bet Pats ceļas augšā 

dzīvībā. Uzticoties Viņam, pat pieredzējuši nāvi šajā pasaulē, mēs tiekam 

ievesti mūžīgā dzīvībā, kur nāves vairs nav. 

Lūgšana: Kristu, lai ar mani notiek pēc Tava vārda un es ticībā uz Tevi 

saņemu Tavu mūžīgo uzvaru pār nāvi. Āmen. 

20.marts 2.Ciešanu laika svētdiena – Palmu svētdiena 
Pirms cilvēki varēja redzēt krustā sišanu (Lūkas 23:48), svētajam Dievam 

Jēzum bija jāiztukšo Sevi (Filipiešiem 2:7) un jākļūst redzamam mātes 

miesās. Abi notikumi dod neizmērāmu vērtību katra cilvēka dzīvībai. 

Lūgšana: Kungs Jēzu, es pateicos Tev, ka Tu kļuvi ieraugāms mūsu dēļ. 

Āmen. 

27.marts Lieldienas - Mūsu Kunga augšāmcelšanās 
Nāve nav mūsu draugs vai daļa no mūsu dzīves. Nāve ir mūsu ienaidniece 

(1.Kor. 15:26) un grēka nopelnītā alga. Taču Jēzus augšāmcelšanās dēļ nāve 

ir reizi par visām reizēm sakauta ienaidniece! Pateicība Dievam! 

Lūgšana: Mēs pateicamies Tev, Kungs, par Tavu uzvaru pār nāvi, kurā mēs 

dzīvojam. Āmen. 
Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs  t. 63454852, m.t.26534381 

Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,26024146 


