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......, bet evaņģēliju sludināt, ne gudriem
vārdiem,
lai Kristus krusts nepaliktu bez satura.
(1.Korintiešiem 1;17)

Krusta vēsts

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
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

Korinta atradās Grieķijā un tā tolaik bija filozofu un
lielo dzejnieku zeme. Tāpēc daudzi uzskatīja, ka Pāvila
sludināšana ir pārāk vienkārša, tā jāpaceļ augstākā līmenī,
jāpielāgo apkārtējai videi, sabiedrības prasībām, lai tā
šķistu iespaidīgāka.
Pāvils tam nepiekrita, Kristus viņu nesūtīja, gudru
filozofiju nest, bet evaņģēliju par Dieva žēlastību
grēciniekiem caur Kristus krustu. Krusta vārds ir vēsts par
Dieva Dēlu Jēzu Kristu, tajā mēs redzam cik briesmīgs
patiesībā ir grēks un cik lielas ir Dieva dusmas par to, ka
to izpirkt var tikai ar Dieva Dēla upuri. Dieva Dēla
ciešanas un nāve bija tā augstā maksa par mūsu glābšanu.
Bet krustā var redzēt ne tikai Dieva lielās dusmas,
bet arī Viņa pāri plūstošo mīlestību kuru Viņš dāvā
grēcīgajai pasaulei ar Kristus krustu. Pats Dievs savā

mīlestībā ir miris pie krusta, lūdzot Tēvu apžēlot tos kuri
Viņu nicināja un noraidīja. Pasaules acīs šī vēsts ir ģeķība
un piedauzībā. Kā gan taisnais Dievs pieļauj, ka
nevainīgais mirst par vainīgajiem? Vai tiešām mēs esam
tik ļoti grēcīgi ka šis ir vienīgais ceļš uz glābšanu? Un
pasaule mēģina pati sevi pestīt, gan ar krietnu dzīvi, gan
grēku izpirkšanu caur pārdzimšanu, gan daudzos citos
veidos.
Tur pretīm kristieši krusta vārdu pazīst kā Dieva
spēku mūsu pestīšanai. Tas nearko nav ne jāpapildina, ne
jāizskaistina, bet jāsludina kā brīnums, kas tas arī ir, par
pestīšanu ikvienam, kas šo vēsti saņem grēknožēlā un
ticībā.
Māc. K. Puķītis

~Lozungs~

Esiet gudri kā čūskas un bez viltus kā
baloži.
( Mateja 10;16)

~Lūgšana~

Debesu Tēvs mēs pateicamies par Tavu
lielo žēlastību, kuru saņemam caur Tavu
Dēlu, mūsu Kungu un Pestītāju Jēzu
Kristu. Ļauj mums vienmēr palikt Taviem
pazemīgiem bērniem un neļauj nevienam
mūs pievilt ar gudru runu un skaistiem
vārdiem. Ļauj mums vienmēr palikt šajā
vienkāršajā un patiesajā ticībā. Āmen

