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Svētīgas un priecīgas Lieldienas!
Kas ir LIELDIENAS LIELIE notikumi?!?
Ko jūs atbildat ja kāds uzdod Jums šādu jautājumu? Vai tas ir tikai kāds svētku nosaukums, kuram mēs
neveltam lielāku uzmanību pēc būtītbas? Bet Lieldienas nosaukums ir tiešām saistīti ar lieliem notikumiem.
Tie notikumi, kas tiek apkopoti zem nosaukuma ”Lieldienas” ir tik būtiski, ka tas ir mainijies tik daudz, ka
mēs varam teikt, ka tas ir mainījis pat mūsu dzīves nosacījumus!
Dzīves nosacījumi
Jā, šeit iet runa par dzīves nosacijumiem. Mēs, kas tagad šo lasam, dzīvojam, mēs esam dzimuši un
iemācījušies daudz ko par dzīves nosacījumiem, kas mums ir vajadzīgs vai tiks prasīts no mums, lai dzīvotu,
piemēram, jāelpo, jāēd, jārūpejas par savu veselību un iztiku. Un lai labi jūstos, mēs esam atkarīgi arī no
labām attiecībām un tās mums jākopj u.t.t.
Dzīvība = sadraudzība, vienotība
Mēs esam radīti, lai dzīvoto vienotībā un sadraudzībā ar cilvēkiem. Bērniem ir vajadzīga vēcāku
sadraudzība, jauniešiem īpaši svarīgi ir labu draugu sadraudzība, kad cilvēki iemīlas, tad īpaši ir manāms, ka
viņi uzplaukst, un dzīves laikā jo īpaši tiek novertēta uzticības un paļaušanās sadraudzība ar cilvēkiem.
Bet mēs esam arī radīti, lai dzīvotu sadraudzībā un vienotībā ar mūsu Radītāju, ar Dievu. Tie kas
piedzīvo šo vienotību ar Dievu, var liecināt, ka viņi tagad sāk dzīvot pa īstam. Jo šīs sadraudzība ar Dievu ir
saistīta ar mūsu dziļāko būtību, tad mēs pa īstam sākam īstenot mūsu būtību kā cilvēks, tātad dabiski, arī nāk
šī dzīvības sajūta.
Draudi, kas apdraud dzīvību – nāve
Dzīvas būtnes grib dzīvot. Bet mēs arī zinām, ka ir draudi, kas apdraud dzīvību, proti, slimības un beigu
beigās nāve. Un mums liekas ka tā ir neuzvarama.
Nāve = šķiršanās
Pēc būtības nāve ir saistīta ar sķiršanos. Tas kas ir domāts būt viens vesels tiek sadalīts, tiek atšķirts viens
no otra. Nāvē dvēsele tiek atsķirta no ķermeņa un ķermenis vairs nav dzīvs. Tas, kam ir nepieciešams būt
kopā, lai būtu par dzīvu būtni tiek atšķirti viens no otra un tad mēs runājam par nāvi. Mēs apkartējie arī
nevaram ar šo cilvēku vairs runāt, tiešā veidā kontaktēties un arī šeit mēs varam runāt par to, ka tā vienotība
starp cilvēkiem tiek savā veidā sadalīta. Un līdz ar to, ka mums šī sadraudzība, vienotība ar cilvēkiem ir
svarīga, šī šķiršanās kļūst sāpīga.
Jēzus uzvarēja par nāvi ar savu augšamcelšanos
Jēzus ar savu augšamcelšanos uzvarēja nāvi. Nāvei vairs nav pedējā teikšana! Tā ir tā visslielākā uzvara, ko
Jēzus uzvarēja!!! Ikviena cita uzvara nobāl salīdzinajumā ar šo! Ar savu uzvaru Jēzus var turēt kopā to, kas ir
domāts palikt kopā. Laupītājs, kas tika sists pie krusta reizē ar Jēzu, lūdza: "Jēzu, piemini mani, kad Tu nāksi
Savā valstībā!". (Lk.23,42-43) Jēzus atbildēja: ”Šodien Tu būsi ar mani paradīzē.” Šodien tas nozīmē ka
nāve, ko viņi abi piedzīvoja tajā pašā pēcpusdienā neietekmēja viņu sadraudzību. Jēzus arī saka: ”Kas tic uz
mani, dzīvos jebšu tas mirtu.” Ja dzīve pēc būtības ir sadraudzība ar Dievu, tad Jēzus šeit apliecināja, ka
mūsu sadraudzība ar Dievu netiek partraukta pat navē. Kaut arī dvēsele un ķermenis uz kādu laiku tiek
atsķirti, mūsu dvēsele var baudīt sadraudzību ar Jēzu, gaidot pastaro dienu, kad atkal dvesele savienosies ar
ķermeni, līdzīgā veidā kā Jēzus dvesēle un ķermenis tika savienoti trešajā dienā.
”Es dzīvoju, un jums būs dzīvot”
Dzīve ir sadraudzība. Jēzus ir augšamcēlies un var pārliecināt mūs par savu realtāti. Piedzīvot to ir
visskaistākais, kas var notikt cilvēka dzīvē. Dievs ir devis mums tik daudz palīdzības, lai to piedzīvotu. Viņš
runā uz mums caur saviem vārdiem Bībelē, uzaicina mūs ticēt tam, ko Viņš saka, Viņš piedāvā mums tikt
savienotiem ar Viņu kristībā un atkal no jauna piedzīvot šo vienotību ar Viņu Svētajā Vakarēdienā.
Tad mēs arī uzplaukstam, ja mēs dzīvojam vienotībā ar Viņu, jo tā ir īsta dzīve. Un šo dzīvi, kas ir
vienota ar Jēzu, ir mūžīga un to pat nāve nepārtrauc. Aleluja! Āmen.

JĒZUS IR AUGŠĀMCĒLIES!!!
VIŅŠ PATIEŠĀM IR AUGŠĀMCĒLIES!!!

“Ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to.”
(Jēk. 4:15)

Priekules draudzes kalendārs
12. aprīlis,

SVĒTDIENA LIELDIENAS

8.00

SVĒTKU DIEVKALPOJUMS, Svētdienas skola.

(piedalās ērģelnieks Arturs Jankausks, akordionists Edgars Čužinskis, draudzes koris)
Turpināsim svinēt Lieldienas kopā pie galdiem līdzi ņemot groziņus..
13. aprīlis,
PRIMDIENA OTRĀS LIELDIENAS
17.00 Sarunas par dzīvi un ticību
14. aprīlis, otrdiena
8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie

16. aprīlis, ceturtdiena
8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
17. aprīlis, piektdiena 16.00-17.30 Pieņemšanas laiks
18.00
Lūgšanas stunda
19. aprīlis, SVĒTDIENA Baltā svētdiena.
11.00
DIEVKALPOJUMS bez Svētā Vakarēdiena.
Svētdienas skola. (Mūzikas priekšnesums)
21. aprīlis, otrdiena
8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
18.00

AA – grupa un līdzatkarīgie

23. aprīlis, ceturtdiena
8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
19.00 Darbdienas dievkalpojums
24. aprīlis, piektdiena 16.00-17.30 Pieņemšanas laiks
18.00
Lūgšanas stunda
26. aprīlis, SVĒTDIENA Lieldienu laika 3. svētdiena
11.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
(piedalās Mūzikas skolas zvanu ansamblis)
27. aprīlis, pirmdiena 20.00 Sarunas par dzīvi un ticību
28. aprīlis, otrdiena
8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
18.00
AA – grupa un līdzatkarīgie
30. aprīlis, ceturtdiena
8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1. maijs, piektdiena
16.00-17.30 Pieņemšanas laiks

18.00

Lūgšanas stunda

Bunkas draudzes kalendārs
12. aprīlis,

SVĒTDIENA LIELDIENAS
12.00
SVĒTKU DIEVKALPOJUMS, svētdienas skola.
Turpināsim svinēt Lieldienas kopā pie galdiem līdzi ņemot groziņus..
26. aprīlis,
SVĒTDIENA Lieldienu laika 3. svētdiena
14.00

DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

Informācija
Dievkalpojuma laiks
Sākot ar Balto svētdienu (19.aprīlis) tiks mainīts dievkalpojuma laiks svētdienās Priekules
Evaņģēliski Luteriskajā draudzē.
Turpmāk dievkalpojums un svētdienas skola
notiks svētdienās plkst. 11:00.
Viens no galvenajiem iemesliem šādām izmaiņam ir tradīcija, ka kristieši sapulcējās uz
dievkalpojuma svinēšanu svētdienas rītos, lai svinētu mūsu Kunga Jēzus Kristus augšāmcelšanos,
kas notika no rīta. Mēs tāpat kā sievietes, kuras devās uz Jēzus kapu svētdienas rītā, varam īpaša
veidā sastapties ar augšāmcēlušos Kungu, kad Viņš nāk pie mums caur saviem Vārdiem un
sakramentiem.
Transports uz dievkalpojumu
Ir izstrādāts draudzes mikroautobusa maršruts, pa kuru uz dievkalpojumu un mājās tiks nogādāti tie
draudzes locekļi, kuri nedzīvo Priekulē un kuriem ir grūtības ar sabiedrisko transportu. Aicinām
pieteikties visus, kas šajā sakarā vēl nav apzināti, pie Mārtiņa Cukura personīgi, vai pa
tālr. 26534381.
Pagaidām izstrādātais maršruts svētdien:
Virga 10.20 (pie skolas) – Paplaka 10.30 (pie pagasta mājas) – Purmsāti 10.45 (pie autobusa
pieturas) – Priekule 10.55
Atpakaļceļa maršruts pēc dievkalpojuma
Priekule – Purmsāti – Paplaka – Virga
Baznīcas dienas no 24. jūlija līdz 26. jūlijam Valmierā
Sirsnīgi aicinām visu draudžu ļaudis ieplānot dalību šīs vasaras Baznīcas dienās, kas notiks Valmierā no 24.
jūlija līdz 26. jūlijam. Tā būs iespēja kopīgi piedzīvot mūsu baznīcas vienotību, sadraudzību ar mūsu Kungu
un mūsu baznīcas brāļiem un māsām no visas Latvijas. Pēc Lieldienām ikviens interesents varēs pieteikties
dalībai Baznīcas dienās.
Mūsu draudzē esat aicināti pieteikties pie Mārtiņa Cukura.
Draudžu mācītājs Hanss Jensons t. 3461545, m.t. 26524555
Priekules dr. priekšnieks Andris Andersons t. 3467036, m.t. 26427074
Priekules ev.lut.draudzes konts bankā:
A/S Latvijas Krājbanka Konta Nr. LV62 UBAL 2611 1657 7200 1
Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe, t. 26128491,26024146
Bunkas ev.lut.draudzes konts bankā:
A/S Nord/lb Konta Nr. LV11 RIKO 0002 0130 1937 3

