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ES ESMU AUGŠĀMCELŠANĀS UN DZĪVĪBA
Jēzus Kristus augsamcēlsanas
notikums, kuru svinēsim pasas marta bēigas, ir kristīgas ticības vissvarīgakais brīdis. Nēvar noliēgt to, ka
daudzas rēligijas tic Diēvam, kurs radījis dēbēsis un zēmi un visu, kas to
apdzīvo. Tam tic visas pasaulēs liēlakas rēligijas: kristiēsi, musulmani,
hinduisti un budisti. Šadam Diēvam
tic arī tas kustības, kuras gluzi par
rēligijam nosaukt nēvarētu, bēt kuras kristiēsu izpratnē klasificējas piē
ticīgo grupam, dazrēiz sauktam par
sēktam. Kristiēsi ir viēnīgiē, kuri tic,
ka Jēzus Kristus ir bēzvainīgi iēnēmts, dzimis, nē radīts, viēnīgais
Diēva Dēls, kurs ciēta, nomira, augsamcēlas un ir muzīgi dzīvs. Jēb mēs
ticam dzīvam Diēvam. Citas rēligijas,
ka arī rēligiskajas kustības tas ta nav.
Vini nētic, ka Kristus bija gan Cilvēks,
gan Diēvs, kurs mira un augsamcēlas.
Ticība dzīvajam Jēzum Kristum
ir parciētusi vairakus mēginajumus
to iznīcinat. Faktiski tas iēsakas vēl
tad, kad Jēzus dzīvoja saja pasaulē,
bēt vēl intēnsīvak turpinajas apustulu laika un vēlak kristīgajai Baznīcai
vēidojotiēs. Nēvar noliēgt, ka daudzas viētas pasaulē, īpasi Austrumos,
kristiēsus vaja un mēgina iznīcinat

arī sodiēn. Kristiēsi, savas ticības dēl,
ir visvairak vajatiē un nogalinatiē ticīgiē pasaulē. Pētījumi rada, ka 75 no
100 ticības dēl nogalinatajiēm, ir
kristiēsi. Jēzus to bija parēdzējis, un
caur savu vardu mums atgadina (Mt
10:17-18): „Bet sargaities no cilvēkiem, jo tie jūs nodos savās tiesās
un jūs šautīs savās sinagogās, un
jūs vedīs Manis dēļ valdnieku un
ķēniņu priekšā viņiem un pagāniem 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.”
Ticēt dzīvajam Jēzum Kristum
saja pasaulē nav viēgli, to mēs rēdzam arī musu mazaja Latvija, ka pat
sēit but kristiētim skola, univērsitatē,
armija vai sava darba viēta rēizēm
sagada liēlas grutības, parmētumus
un nēizpratni. Tomēr ir vērts visu ko
paciēst un palikt uzticīgiēm Kristum,
lai iēgutu to, ko tikai Vins viēnīgais
spēj davat, proti, augš amcelš anoš un
dzīvību. Nēkas šajā pasaulē cilvēkam
nav tik vērtīgs ka dzīvība. Viss cilvēka kērmēnis ir radīts ta, ka tas tiēcas
dzīvību saglabat: imunsistēma, īpass
jutīgums prēt sapēm, dabiskas bailu
sajutas briēsmu situacijas. Viss tas

palīdz cilvēkam izdzīvot dazados apstaklos un paturēt savu dzīvību.
Daudz vērtīgaka par dzīvību saja
pasaulē ir muzīga dzīvība, kuru
mums ir šarupe jiš Jēzus Kristus, budams ka pirmaiš no miruš ajiem, kurs
ir augsamcēliēs. (1.Kor 15:22). Muzīgai dzīvībai vairs nēvajadzēs tas aizsardzības sistēmas, kuras Diēvs musu
kērmēnī ir iēlicis, tur mēs busim pilnīgi brīvi no visa ta, kas mums tik loti
traucē saja dzīvē.
Vai ir vērts ticēt Jēzum Kristum?
Vai ir vērts kopa ar Vinu piēdzīvot
augsamcēlsanos un muzīgo dzīvību?
Vai ir vērts but abšoluti brīviēm gan
miēsa, gan gara? Ja Tava atbildē ir
„ja”, tad uzticiēs it visa Kristum, palaujiēs uz Vina apsolījumiēm un sēko
Vinam kopa ar kristīgo draudzi.
Novēlu ikviēnam musu draudzēs
„Majas lapas” lasītajam svētīgus Kristus Augsamcēlsanos svētkus!

Es zinu, dzīvo Glabējs mans,
Es priēcīgs Vins mans labais Gans;
Vins dzīvo, dzīvo mirusais,
Vins dzīvo Valdniēks muzīgais.
Vins dzīvo, mani mīlēdams,
Vins dzīvo, mani svētīdams;
Vins vēldzi manai dvēs’lēi dod,
Piē Vina sirds man miēru rod.
Vins dzīvo, dava dzīvību,
Ar Vinu navi parspēsu;
Es priēcīgs - Vins mans labais Gans,
Vins dzīvo, dzīvo Glabējs mans.
(104) Šamuēl Mēdlēy, atdzējojis Eduards Zirnītis

Macītajs Ojars Frēimanis

CIEŠANU LAIKS

sakas divas nēdēlas pirms Liēldiēnam ar skatu uz Jēzus Kristus iēsanu prētī Šavam ciēsanam Jēruzalēmē. Mēs no jauna sagatavojamiēs sēkot līdzi sim Jēzus ciēsanu cēlam (via
doloroša) it kā tas būtu pirmo rēizi,
kaut arī mēs zinam, ka tas ir jau noticis. Tas ir vēids ka piēdzīvot no jaunas (vismaz vairakiēm no mums) pazīstamas liētas, lai siē notikumi
mums ir dzīvi. Tiē ir notikumi, kas
nav tikai domati zinasanai, bēt līdzi
jusanai un lai iēdzilinatos taja, ka Jēzus ciēta manis dēl un mana viēta.

Ciēsanu laika krucifikss uz altara
tiēk apsēgts ar violētu plīvuru līdz
liēlajai piēktdiēnai, kad sis brīdis, ko
tas attēlo, mums spilgti no jauna stav
acu priēksa.

PŪPOLU SVĒTDIENĀ
tiēk piēminēta Jēzus iējasana caur Jēruzalēmēs vartiēm. Mums ir ta
priēksrocība, ka mēs varam to attēlot
tik konkrēti ar gajiēnu caur Priēkulēs
pilsētas vartiēm! Izmantosim so iēspēju un piēdalīsimiēs. Ar Pupolu
svētdiēnu sakas klusa nēdēla.

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
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
08:30—Rīta lūgšana (baznīcā)
17:30—19:00 Kora mēģinājums

6. marts trēsdiēna

7. marts cēturtdiēna
10. marts SVĒTDIENA
12. marts otrdiēna
13. marts trēsdiēna

14. marts cēturtdiēna
17. marts SVĒTDIENA
19. marts otrdiēna
20. marts trēsdiēna
21. marts cēturtdiēna
24. marts SVĒTDIENA

26. marts otrdiēna
27. marts trēsdiēna

LAETARE (PRIECĀJIES)—GAVĒŅA 4.svētdiena
10:00—Svētdienas skola
11:00—DIEVKALPOJUMS
08:30—Rīta lūgšana (baznīcā)
18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie
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
08:30—Rīta lūgšana (baznīcā)
17:30—19:00 Kora mēģinājums
JUDICA (TIESĀ)—CIEŠANU LAIKA 1.svētdiena
10:00—Svētdienas skola
11:00—DIEVKALPOJUMS (Vārda dievkalpojums)
08:30—Rīta lūgšana (baznīcā)
18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie
12:00—13:00 Pusdienu zupa un sadraudzība
13:30—Dievkalpojums slimnīcas kapelā
08:30—Rīta lūgšana (baznīcā)
17:00—19:00 Kora mēģinājums
PALMARUM (PŪPOLSVĒTDIENA)—KLUSĀ nedēļa
09:45—Gājiens no Zviedru vārtiem uz baznīcu
10:00—DIEVKALPOJUMS
08:30—Rīta lūgšana (baznīcā)
18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie
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
29. marts piektdiena
30. marts sestdiena
31. marts svētdiena

ZAĻĀ CETURTDIENA
08:30—Bikts dievkalpojums (baznīcā)
18:00—DIEVKALPOJUMS
LIELĀ PIEKTDIENA
11:00—DIEVKALPOJUMS
14:00—Krusta ceļš, sākums Baptistu baznīcā
18:00—LIELDIENAS GAISMAS dievkalpojums
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 Ojars Freimanis m.t. 26476209 un t. 63429557
Priēkulēs draudzēs priēks niēks Martins Cukurs t. 63454852,
m.t.26534381
Bunkas draudzēs priēks niēcē Irute Zing e,t.26128491
Atbildī gais par izdēvumu Voldemars Vilerts, t.63461647
Iērosina jumus un atsauksmēs su tiēt: priēkulēs@lēlb.lv

