
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 Zupas virtuve (Draudzes namā)
                     plkst. 11:00 Svētbrīdis slimnīcā, mēneša pēdējā

trešdienā ar Sv. Vakarēdienu
                     no plkst.15:30 līdz 17:30 -mācītāja pieņemšana

         (ir iespējams citās dienās un citos laikos, sarunājot pa telefonu) 
Ceturtdiena: plkst. 8:30 Rīta lūgšana (Baznīcā)
Piektdiena: plkst. 17:30 Kora mēģinājumi.

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  ;   un facebook mājas lapā 
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.26128491,28204385   

1. aprīlis –  30. aprīlis   2022. Nr.4.

Nebīstieties! 
Jūs meklējat Jēzu no Nācaretes,

kas bija krustā sists; 
Viņš ir augšāmcēlies

Viņa nav šeit...

Augšāmcelšanās

Visos  laikos  par  Jēzus  augšāmcelšanos  ir  bijuši
dažādi uzskati. Tiek apgalvots, ka mirušie no nāves nevar
uzcelties,  jo  tas  ir  pretēji  dabas  likumiem.  Loģiski
domājoši  cilvēki  tādām  lietām  nevar  ticēt.  Bet  kāpēc
kristieši  starp  kuriem  ir  daudz  izglītotu  un  loģiski
domājošu cilvēku tic, ka Jēzus ir augšāmcēlies no nāves?

Tādēļ, ka vienīgi Svēto rakstu gaismā mēs spējam
saprast  Jēzus  augšāmcelšanos  un  gūt  pārliecību  par  šo
patiesību. Ar savu prātu, kas ir ierobežots  Visvareno un
mūžīgo  Dievu  neviens  nespēj  saprast.   Tā  vietā  mēs
varam  vienīgi  pazemībā  pieņemt  Viņa  paša  atklāsmi.
Būdams brīnumu Dievs, Viņš piecēla Jēzu no mirušajiem.

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


Bībelē  ir  ļoti  skaidra  kopaina,  Jēzus  atklājās  kā
mūžīgais Dieva Dēls un cilvēks, Marijas dēls, kas mūsu
vietā uzņēmās grēku vainu, kas Viņu noveda zem Dieva
dusmības un nāves Golgāta pie krusta.

Tomēr pats Jēzus bija bez grēka, tādēļ Viņš nevarēja
palikt nāvē, jo nāvei nav varas pār bezgrēcīgo, un tāpēc
Viņš tika augšāmcelts trešajā dienā. Tagad nāves un elles
atslēgas pieder Viņam!

Jēzus ir nāves uzvarētājs un ticībā šī uzvara pieder
mums.  Mūsu  prāts  nespēj  aptvert  tik  dižas  un
brīnumainas lietas. Tikai Svētais Gars, Svētajos rakstos to
mums  izskaidro  un  dara  saprotamu  šo  neaptveramo
brīnišķo  Lieldienu  vēsti.  “  Kristus  ir  miris  par  mūsu
grēkiem pēc  rakstiem...  un  trešajā  dienā  augšāmcēlies
pēc rakstiem” ( 1 korintiešiem 15; 3-4)

Kristus ir augšāmcēlies! Alleluja!
Viņš patiesi augšāmcēlies alleluja!

Māc. K. Puķītis

 ~Lozungs~

Es Tevi neatlaidīšu kamēr Tu mani
nesvētīsi!

 (1.Mozus 32;27) 

~Lūgšana~

 Kungs Jēzu, mūsu augšāmceltais Pestītāj!
Mēs Tev pateicamies, ka ar savu nāvi un
augšāmcelšanos Tu esi pārspējis mūsu

lielākos ienaidniekus grēku, pasauli, nāvi,
velnu un elli. Palīdzi mums līdz galam

palikt šai ticībā, ka mēs droši varam palikt
starp tiem, kas top pestīti mūžībā. Āmen!

~Informācija~

Klusā nedēļa/Lieldienas:

10.04. 2022.  plkst. 10:00 Palmu(pūpolu) svētdiena
14.04. 2022.  plkst. 17:00 Zaļā Ceturdiena
15.04. 2022.  plkst. 10:00 Lielā Piektdiena

17.04. 2022.  plkst. 10:00 Kristus
augšāmcelšanās/Lieldienas        


