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ES ESMU AUGŠĀMCELŠANĀS UN DZĪVĪBA 

Jē zus Kristus augs a mcēls ana s 
notikums, kuru svinē sim pas a s mar-
ta bēiga s, ir kristī ga s ticī bas vissvarī -
ga kais brī dis. Nēvar noliēgt to, ka 
daudzas rēlig ijas tic Diēvam, kurs  ra-
dī jis dēbēsis un zēmi un visu, kas to 
apdzī vo. Tam tic visas pasaulēs liēla -
ka s rēlig ijas: kristiēs i, musulman i, 
hinduisti un budisti. Š a dam Diēvam 
tic arī  ta s kustī bas, kuras gluz i par 
rēlig ija m nosaukt nēvarē tu, bēt ku-
ras kristiēs u izpratnē  klasificē jas piē 
ticī go grupa m, daz rēiz saukta m par 
sēkta m. Kristiēs i ir viēnī giē, kuri tic, 
ka Jē zus Kristus ir bēzvainī gi iē-
n ēmts, dzimis, nē radī ts, viēnī gais 
Diēva Dē ls, kurs  ciēta, nomira, aug-
s a mcē la s un ir mu z ī gi dzī vs. Jēb mē s 
ticam dzī vam Diēvam. Cita s rēlig ija s, 
ka  arī  rēlig iskaja s kustī ba s tas ta  nav.  
Vin i nētic, ka Kristus bija gan Cilvē ks, 
gan Diēvs, kurs  mira un augs a mcē la s.  

Ticī ba dzī vajam Jē zum Kristum 
ir pa rciētusi vaira kus mē g ina jumus 
to iznī cina t. Faktiski tas iēsa ka s vē l 
tad, kad Jē zus dzī voja s aja  pasaulē , 
bēt vē l intēnsī va k turpina ja s apustu-
l u laika  un vē la k kristī gajai Baznī cai 
vēidojotiēs. Nēvar noliēgt, ka dau-
dza s viēta s pasaulē , ī pas i Austrumos, 
kristiēs us vaja  un mē g ina iznī cina t 

arī  s odiēn. Kristiēs i, savas ticī bas dē l , 
ir visvaira k vaja tiē un nogalina tiē ti-
cī giē pasaulē . Pē tī jumi ra da, ka 75 no 
100 ticī bas dē l  nogalina tajiēm, ir 
kristiēs i. Jē zus to bija parēdzē jis, un 
caur savu va rdu mums atga dina (Mt 
10:17-18): „Bet sargaities no cilvē-
kiem, jo tie jūs nodos savās tiesās 
un jūs šautīs savās sinagogās, un 
jūs vedīs Manis dēļ valdnieku un 
ķēniņu priekšā viņiem un pagā-
niem par liecību.” Un (Lk 9:24): „Jo, 
kas savu dzīvību gribēs izglābt, 
tam tā zudīs, bet, kas savu dzīvību 
Manis dēļ zaudēs, tas to izglābs.” 

Ticē t dzī vajam Jē zum Kristum 
s aja  pasaulē  nav viēgli, to mē s rē-
dzam arī  mu su mazaja  Latvija , ka pat 
s ēit bu t kristiētim skola , univērsita tē , 
armija  vai sava  darba viēta  rēizē m 
saga da  liēlas gru tī bas, pa rmētumus 
un nēizpratni. Tomē r ir vē rts visu ko 
paciēst un palikt uzticī giēm Kristum, 
lai iēgu tu to, ko tikai Vin s  viēnī gais 
spē j da va t, proti, augš a mcelš anoš un 
dzīvību. Nēkas šajā pasaulē cilvēkam 
nav tik vē rtī gs ka  dzī vī ba. Viss cilvē -
ka k ērmēnis ir radī ts ta , ka tas tiēcas 
dzī vī bu saglaba t: imu nsistē ma, ī pas s 
ju tī gums prēt sa pē m, dabiskas bail u 
saju tas briēsmu situa cija s. Viss tas 



palī dz cilvē kam izdzī vot daz a dos ap-
sta kl os un paturē t savu dzī vī bu.  

Daudz vē rtī ga ka par dzī vī bu s aja  
pasaulē  ir mu z ī ga  dzī vī ba, kuru 
mums ir šaru pe jiš Jē zus Kristus, bu -
dams ka  pirmaiš no miruš ajiem, kurs  
ir augs a mcē liēs. (1.Kor 15:22). Mu z ī -
gai dzī vī bai vairs nēvajadzē s ta s aiz-
sardzī bas sistē mas, kuras Diēvs mu su 
k ērmēnī  ir iēlicis, tur mē s bu sim pil-
nī gi brī vi no visa ta , kas mums tik l oti 
traucē  s aja  dzī vē .  

Vai ir vē rts ticē t Jē zum Kristum? 
Vai ir vē rts kopa  ar Vin u piēdzī vot 
augs a mcēls anos un mu z ī go dzī vī bu? 
Vai ir vē rts bu t abšolu ti brī viēm gan 
miēsa , gan gara ? Ja Tava atbildē ir 
„ja ”, tad uzticiēs it visa  Kristum, pa-
l aujiēs uz Vin a apsolī jumiēm un sēko 
Vin am kopa  ar kristī go draudzi.  

Novē lu ikviēnam mu su draudzēs 
„Ma jas lapas” lasī ta jam svē tī gus Kris-
tus Augs a mcēls anos svē tkus!  

Ma cī ta js Oja rs Frēimanis  

Es zinu, dzī vo Gla bē js mans,  
Es priēcī gs Vin s  mans labais Gans;  
Vin s  dzī vo, dzī vo mirus ais,  
Vin s  dzī vo Valdniēks mu z ī gais. 

 

Vin s  dzī vo, mani mī lē dams,  
Vin s  dzī vo, mani svē tī dams;  
Vin s  vēldzi manai dvē s’lēi dod,  
Piē Vin a sirds man miēru rod. 

 

Vin s  dzī vo, da va  dzī vī bu,  
Ar Vin u na vi pa rspē s u;  
Es priēcī gs - Vin s  mans labais Gans,  
Vin s  dzī vo, dzī vo Gla bē js mans.  
 
(104) Šamuēl Mēdlēy, atdzējojis Eduards Zirnī tis  

 
 

 

CIEŠANU LAIKS  

 

sa kas divas nēdē l as pirms Liēl-
diēna m ar skatu uz Jē zus Kristus iē-
s anu prētī  Šava m ciēs ana m Jēruzalē-
mē . Mē s no jauna sagatavojamiēs sē-
kot lī dzi s im Jē zus ciēs anu cēl am (via 
doloroša) it kā tas būtu pirmo rēizi, 
kaut arī  mē s zina m, ka tas ir jau noti-
cis. Tas ir vēids ka  piēdzī vot no jau-
nas (vismaz vaira kiēm no mums) pa-
zī stamas liētas, lai s iē notikumi 
mums ir dzī vi. Tiē ir notikumi, kas 
nav tikai doma ti zina s anai, bēt lī dzi 
jus anai un lai iēdzil ina tos taja , ka Jē -
zus ciēta manis dē l  un mana  viēta .   

Ciēs anu laika  krucifikss uz alta ra 
tiēk apsēgts ar violētu plī vuru lī dz 
liēlajai piēktdiēnai, kad s is brī dis, ko 
tas attē lo, mums spilgti no jauna sta v 
acu priēks a .   

 
 

PŪPOLU SVĒTDIENĀ  

  
tiēk piēminē ta Jē zus iēja s ana caur Jē-
ruzalēmēs va rtiēm. Mums ir ta  
priēks rocī ba, ka mē s varam to attē lot 
tik konkrē ti ar ga jiēnu caur Priēkulēs 
pilsē tas va rtiēm! Izmantosim s o iē-
spē ju un piēdalī simiēs. Ar Pu polu 
svē tdiēnu sa kas klusa  nēdē l a.  



Priekules draudzes kalendārs 

3. marts  SVĒTDIENA     OCULI (ACIS)—GAVĒŅA 3.svētdiena  
       10:00—Svētdienas skola 
       11:00—DIEVKALPOJUMS 
       12:30—Padomes sēde 
 

5. marts otrdiēna    08:30—Rīta lūgšana (baznīcā) 
                          18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie 

6. marts trēs diēna    12:00—13:00  Pusdienu zupa un sadraudzība 
       13:30—Dievkalpojums slimnīcas kapelā 
       14:30—Bībeles stunda 
       16:00—Mācītāja pieņemšanas laiks 
       18:00—Iesvētes mācība 
7. marts cēturtdiēna   08:30—Rīta lūgšana (baznīcā) 
                                          17:30—19:00 Kora mēģinājums  
   

10. marts SVĒTDIENA     LAETARE (PRIECĀJIES)—GAVĒŅA 4.svētdiena  
       10:00—Svētdienas skola 
       11:00—DIEVKALPOJUMS      
12. marts  otrdiēna   08:30—Rīta lūgšana (baznīcā) 

                          18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie 
13. marts  trēs diēna   12:00—13:00  Pusdienu zupa un sadraudzība 
       13:30—Dievkalpojums slimnīcas kapelā 
       14:30—Bībeles stunda 
       16:00—Mācītāja pieņemšanas laiks 
       18:00—Iesvētes mācība 
14. marts  cēturtdiēna   08:30—Rīta lūgšana (baznīcā) 
                                  17:30—19:00 Kora mēģinājums  
 

17. marts SVĒTDIENA     JUDICA (TIESĀ)—CIEŠANU LAIKA 1.svētdiena  
       10:00—Svētdienas skola 
       11:00—DIEVKALPOJUMS (Vārda dievkalpojums) 
19. marts otrdiēna    08:30—Rīta lūgšana (baznīcā) 
       18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie 
20. marts  trēs diēna   12:00—13:00  Pusdienu zupa un sadraudzība 
       13:30—Dievkalpojums slimnīcas kapelā 
21. marts  cēturtdiēna   08:30—Rīta lūgšana (baznīcā) 
       17:00—19:00 Kora mēģinājums 
 

24. marts SVĒTDIENA     PALMARUM (PŪPOLSVĒTDIENA)—KLUSĀ nedēļa 
       09:45—Gājiens no Zviedru vārtiem uz baznīcu 
       10:00—DIEVKALPOJUMS       
26. marts otrdiēna    08:30—Rīta lūgšana (baznīcā) 
       18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie 
27. marts  trēs diēna   12:00—13:00  Pusdienu zupa un sadraudzība 
       13:30—Dievkalpojums slimnīcas kapelā 
       14:30—Bībeles stunda 
       16:00—Mācītāja pieņemšanas laiks 
       18:00—Iesvētes mācība 



 
28. marts ceturtdiena   ZAĻĀ CETURTDIENA 
       08:30—Bikts dievkalpojums (baznīcā) 
       18:00—DIEVKALPOJUMS 
29. marts piektdiena   LIELĀ PIEKTDIENA 
       11:00—DIEVKALPOJUMS 
       14:00—Krusta ceļš, sākums Baptistu baznīcā 
30. marts sestdiena   18:00—LIELDIENAS GAISMAS dievkalpojums 
31. marts svētdiena   KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS svētki 
       10:00—Svētdienas skola 
       11:00—DIEVKALPOJUMS   
 

 
 

Bunkas draudzes kalendārs 
 
 
10. marts  SVĒTDIENA     LAETARE (PRIECĀJIES)—GAVĒŅA 4.svētdiena  
     
       14:00—DIEVKALPOJUMS 
 

 

31. marts SVĒTDIENA     KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS svētki 
       
       08:00—DIEVKALPOJUMS 

 

 

Kas glabā Tā Kunga bauslību, tas saglabā savu dzīvību, bet, kas 
nepiegriež nopietnu vērību savam ceļam, mirs. 

 

Špam 19:16 

 
Draudz u ma cī ta js Oja rs Freimanis m.t . 26476209 un t . 63429557  

Priēkulēs draudzēs priēks niēks Ma rtin s  Cukurs  t .  63454852, 
m.t .26534381  

Bunkas draudzēs priēks niēcē Irute Zin g e,t .26128491  

Atbildī gais par izdēvumu Voldema rs Vilerts ,  t .63461647  

Iērosina jumus un atsauksmēs su tiēt: priēkulēs@lēlb.lv  

mailto:priekules@lelb.lv

