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Vai Jēzus Kristus ir augšāmcēlies Tavā dzīvē?
Aprīļa mēnesis šogad iesākas ar skaistiem,
taču reizē skumjiem kristīgās Baznīcas
svētkiem - Palmarum, latviski Palmu, jeb
Pūpolu svētdienu, kas ievada Kluso, jeb Lielo
nedēļu. Pūpolsvētdienas svētki ir skaisti ar to,
ka Kristus tiek sagaidīts ieejot Jeruzālemē kā
īsts Ķēniņu Ķēniņš ar lielu cilvēku pūli un
skaļām gavilēm, kur ļaudis klāj zem Pestītāja
kājām palmu zarus un savas drēbes (Mk 11 :8)
skaļi saucot: „Ozianna, slavēts, kas nāk Dieva
Tā Kunga Vārdā, Israēla Ķēniņš!” Jņ 1 2:1 3.
Prieks cilvēkiem šajā notikumā ir neviltots un
patiess.
Taču jau pēc dažām dienām Jēzu nodod viens
no Viņa mācekļiem, tajā pašā naktī, pirms
kuras Pestītājs svinēja pirmo Svēto
Vakarēdienu. Tālāk seko Viņa apsmiešana,
sišana, apspļaudīšana, pēršana un nāve pie
krusta Golgātas kalnā. Pirms Jēzus krusta
nāves mēs atkal redzam ļaužu pūli, taču šis
pūlis skaļi izkliedz citus vārdus: „Sit Viņu
krustā, sit Viņu krustā!” (Lk 23:21 ) Mācekļi šajā
brīdī ir Jēzu pametuši un izklīduši, taču ;
trešajā dienā Jēzus vairs nav kapā, jo ir
augšāmcelies no mirušajiem, kā to bija jau
sacījis. Tad, kad Jēzu sita krustā, tur bija liels
cilvēku bars, jeb tas bija publisks notikums.
Savukārt Jēzus augšāmcelšanās ir personisks
notikums.
Taču, vai šie Kristus augšāmcelšanās svētki ir
arī Tavs personīgs piedzīvojums?
Daudziem cilvēkiem lielie Baznīcas svētki:
Ziemsvētki, Lieldienas un Vasarsvētki pārsvarā
saistās ar rutīnu - katru gadu viens un tas pats.
Vieni un tie paši Bībeles lasījumi, sprediķi par
vienu un to pašu tēmu. Un ar šādu pieeju kaut
kas visā lielajā svētku notikumā liekas
samākslots, neīsts un svešs. Bet Raksti saka:

(Ebr. 1 3:8) Jēzus Kristus vakar un šodien tas
pats un mūžīgi.
Labā vēsts par Jēzu Kristu, kuru dzirdam
katru gadu, ir tikpat mūžīga kā pats Pestītājs,
kurš, pazemodamies krusta nāvē, uzvarēja to
un augšāmcēlās no kapa, lai katrs no mums
sastaptos ar mūžīgās dzīvības dāvanu. Tas
nav vispārējs un masu pasākums, kad
augšāmceltais Jēzus Kristus sastapās ar
saviem sekotājiem, kuri pēc Viņa nāves bija
paklīduši uz visām pusēm. Kristus uzrunāja
katru mācekli personīgi. Arī šodien Kristus,
kurš ir augšāmcēlies un dzīvs, uzrunā katru no
mums individuāli, apsolot mūžīgo dzīvību
ikvienam, kas tic Viņa vārdam. Man šis
apsolījums ir kā dienišķā maize. Bez tā es
nespēju dzīvot ne dienu.
Es zinu, ka visu, ko Kristus ir paveicis, Viņš ir
darījis manis un Tevis dēļ. Svētīgas Lieldienas!
Mācītājs Ojārs Freimanis

Lūdzu ievērosim, ka jau no marta mēneša
dievkalpojumi Priekules draudzē
svētdienās sākas plkst. 11 .00
Pusdienu zupa un sadraudzība turpmāk
notiek trešdienās no 1 2.00 – 1 3.00
Bunkas draudzes kalendārs
8. aprīlis SVĒTDIENA Lieldienas

6:00 Lieldienu Dievkalpojums. Svētd. sk.

22.aprīlis SVĒTDIENA Misericordia
Domini

1 4:00 Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētd. sk. Draudzes padomes vēlēšanas.

Pārdomas par dzīvību ir veidotas, lai palīdzētu mācītājiem un draudzēm paraudzīties uz
baznīcas gadu no dzīvības svētuma viedokļa.
1 .aprīlis SVĒTDIENA Palmarum – Mūsu kunga ciešanu 2.svētd.

Jēzus sevis iztukšošana un kalpa veida pieņemšana (Filipiešiem 2:7) sākās Viņa ieņemšanas
brīdī. Šī ir lieliska iespēja atklāt Jēzus pazemošanās pakāpi un pēc tam arī vērtību, kādu Viņš
piešķir cilvēka dzīvībai jau no ieņemšanas brīža.

8.aprīlis SVĒTDIENA Lieldienas

Mums ir augšāmcēlies Glābējs, kurš uzveica nāvi! Viņš dod mums Savu uzvaru! Mums nav
jābaidās no nāves! Mums ir dzīvs Glābējs. Viņš apsola mums Savu klātbūtni. Mums nav
jābaidās no dzīves!

1 5.aprīlis SVĒTDIENA Quasi modo geniti – Baltā svētdiena

“Viņš ir mūsu grēku izpircējs, ne tikai mūsu vien, bet visas pasaules grēku” (1 .Jāņa 2:2). Jēzus
izpirka katra cilvēka grēkus neatkarīgi no tā vai viņi to zina, vai nē. Cik lielu vērtību tas piešķir
katram cilvēkam!

22.aprīlis SVĒTDIENA Misericordia Domini

Kāds gan atklājuma brīdis tas bija mācekļiem, kad Jēzus “tiem saprašanu atdarīja, ka tie rakstus
saprata” (Lūkas 24:45). Viņi saprata saikni. Visi Raksti vēstī par Viņu! Kāds gan atklājuma brīdis
tas ir mums, kad saprotam, ka Jēzus nāca viscaur mūsu dēļ. Mēs varam Viņam uzticēties
jebkuros apstākļos.

29.aprīlis SVĒTDIENA Jubilate

Kad ielejas vakaros kļuva tumšas, pārdzenot avju ganāmpulkus, gani mēdza sist ritmu ar vēzdu
un zizli (Psalms 23:4). Pat ja avis nevarēja redzēt ganu, tās tomēr zināja, ka viņš ir blakus.
Neatkarīgi no tā cik tumši reizēm šķiet mūsu dzīves brīži, Labais Gans mūs mierina ar Saviem
apsolījumiem, nemainīgi atgādinādams, ka Viņš joprojām mūs vada.

Draudžu mācītājs Ojārs Freimanis t. 63429557 un m.t. 26476209
Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs t. 63454852, m.t.26534381
Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.261 28491 ,260241 46
Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.261 28491 ,260241 46
Atbildīgais par izdevumu Voldemārs Vilerts, t.63461 647
Lūdzu savus priekšlikumus, svarīgu informāciju un uzlabojumus sūtīt uz e-adresi:vilvoldem@inbox.lv.

Priekules draudzes kalendārs
1.aprīlis

SVĒTDIENA Palmarum – Mūsu kunga Ciešanu 2.svētd.
10.40 Gājiens no Zviedru vārtiem
11.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

3.aprīlis otrdiena
4.aprīlis trešdiena
5.aprīlis ceturtdiena
6. aprīlis piektdiena
7. aprīlis sestdiena

08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)
18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
12.00-13.00 Pusdienu zupa un sadraudzība
Zaļā ceturtdiena
18.00 Dievkalpojums
20.00 Pashā Mielasts draudzes namā
Lielā Piektdiena
11.00 Dievkalpojums
14.00 Krusta ceļš no baptistu draudzes
18.00 Lieldienu Vigīlija, kristības

8.aprīlis SVĒTDIENA Lieldienas
8.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola
Pēc dievkalpojuma sadraudzība
14.00 bērna kristības
9.aprīlis pirmdiena
10.aprīlis otrdiena

Otrās Lieldienas

08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)
18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
11.aprīlis trešdiena
12.00-13.00 Pusdienu zupa un sadraudzība
13.30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā.
14.30 Bībeles stunda
16.00-17.30 Mācītāja pieņemšanas laiks
12.aprīlis ceturtdiena
08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)
17.00-19.00 Kora mēģinājums
15.aprīlis SVĒTDIENA Quasi modo geniti – Baltā svētdiena
11.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola
15.00 Slavēšanas dievkalpojums.
17.aprīlis otrdiena
08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)
AA – grupa un līdzatkarīgie
18.aprīlis trešdiena
12.00-13.00 Pusdienu zupa un sadraudzība
13.30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā.
14.30 Bībeles stunda
16.00-17.30 Mācītāja pieņemšanas laiks
18.00 Iesvētes mācības.
19.aprīlis ceturtdiena 08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)
17.00-19.00 Kora mēģinājums
22.aprīlis SVĒTDIENA Misericordia Domini
11.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola
24.aprīlis otrdiena
08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)
18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
25.aprīlis trešdiena Sv. Marks - evaņģēlists
12.00-13.00 Pusdienu zupa un sadraudzība
13.30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā.
14.30 Bībeles stunda
16.00-17.30 Mācītāja pieņemšanas laiks
18.00 Iesvētes mācības.
26.aprīlis ceturtdiena
08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)
17.00-19.00 Kora mēģinājums
29.aprīlis SVĒTDIENA Jubilate
11.00 DIEVKALPOJUMS. Svētd. sk.

12.30 Padomes sēde

