Un redzi, Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam.
(Mateja
evanģēlijs
28;20)
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Jo Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli
ar sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams,
un ir mūsu starpā licis salīdzināšanas vārdu.
(2.korint. 5;19)

Salīdzināšanas kalpošana
Kas tad ir salīdzināšana un kam tā vajadzīga?
Salīdzināšana/izlīdzināšana ir vajadzīga, ja ir konflits starp divām
pusēm. Un konflikts starp cilvēku un Dievu ir tikpat sens kā
pasaule, tas aizsākās jau Edenes dārzā. Cilvēks grib būt pats sev
noteicējs un dzīvot kā pats vēlās, savukārt Dievs nemainīgi un
stingri uzstāj uz saviem baušļiem. Un tāpēc ir vajadzīgs Kristus
paties Dievs un īsts cilvēks kurš pārstāv abas puses.
Kristus būdams Dievs tomēr ir arī cilveks, kurš pie krusta
pārstāv visu cilvēci. Tā ir salīdzināšanas kalpošana, kurā tiek
veikts cilvēces vainas nolīdzinājums Dieva priekšā. Tas grēka
kalns, kurš pacēlās no zemes pretī debesīm, stāvēja starp Dievu un
cilvēkiem, tos vienu no otra nošķirot un neļaujot tiem satikties nu
ir nolīdzināts līdz ar zemi, tā ka pat nieka paugurs vairs nav
palicis. Tā ir notikusi objektīvā salīdzināšana vienreiz un uz
visiem laikiem, bet Kristus veic ne tikai to, Viņš šo kalpošanu
turpina veicot subjektīvo salīdzināšanu ikreiz, kad mēs grēksūdzes
lūgšanā sakam:'' un piedod mums mūsu grēkus Tava mīļā dēla
Jēzus Kristus rūgto ciešanu un miršanas dēļ''. Šinī brīdi vispārēja
salīdzināšana kļūst par konkrētā indivīda īpašumu.
Mums par laimi Dieva piedošana nav atkarīga no mūsu
vainas sajūtas dziļuma un no mūsu nožēlas lieluma, jo kurš tad
var pateikt cik dziļi un cik daudz ir vajadzīgs, lai būtu pietiekoši,

mēs nekad nevarētu būt droši ka pietiek, mēs nevarētu iegūt
pārliecību par piedošanu un pestīšanas drošību. Mēs dzīvotu
šaubās, neziņā un bailēs, kurās mūsu ļaunais ienaidnieks velns
mūs varētu satvert un audzēt mūsos neapmierinātību un dusmas
pret Dieva prasību lielumu un neizpildāmību. Paldies Dievam
Viņš uzlūko nevis mūs, bet savu Dēlu. Tāpec varam velnam droši
atbildēt:'' neko nezinu par dziļumu un lielumu, bet zinu, ka ar
Kristus ciešanam un nāvi ir gana!''
Baznīcā ir daudz dažādas kalpošana, un diez vai mēs kādu
no tām varētu saukt par nesvarīgu, bet visu kalpošanu iemesls,
pamatojums un piepildījums ir Kristus salīdzināšanas kalpošana
un Svēta Gara dotie Bībeles vārdi par šo kalpošanu. Ja baznīca to
aizmirst, tad pat vislielāka un varenākā kalpošana ir tukša un
nederīga, ja baznīca to atcerās un vienmēr tur acu priekšā, tad
visnenozīmīgākā un sīkākā kalpošana ir vērtīgāka par zeltu un
sudrabu.
Māc. Kārlis Puķītis
Informācija
3.un 4. jūnijā Rīgā notiks kārtējā Baznīcas sinode. 4.junijā ir

paredzētas Liepājas diacēzes bīskapa vēlēšanas.
10.jūnijā Baznīcu nakts- Piedalās arī mūsu baznīca:
pl. 20.00 draudzes kora koncerts “Dievkalpojums- visā tā skaistumā”
pl. 21.00 Vijas Kluces stāstījums “Priekules dievnams- vēsture un
leģendas”
pl. 22.00 klasiskās mūzikas koncerts “Ērģeles, vijole, balss”
pl. 23.00 nakts Dievkalpojums

24.jūnijā Jāņa Kristītāja diena. Dievkalpojums notiks
22.jūnijā pl.18.00
Bunkas draudzē:17. jūnijā pl. 15.00 Bībeles stunda ar svēto
vakarēdienu

Pārdomām

26.maijā pl. 10.00 Dievkalpojums

5.jūnijs Trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Dieva vārds mums liek paļauties uz Dievu visās lietās un no Viņa
gaidīt visu labo ar vārdiem: “Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo
Viņš gādā par jums” (1.Pēt.5:7). Aborts nenodrošina tavu finansiālo

nākotni. To dara Dievs, kas gādā par tevi un taviem bērniem, kurus
Viņš tev ir dāvinājis. Kas uz Viņu paļaujas, nepaliks kaunā.
Lūgšana: Debesu Tēvs, palīdzi mums paļāvībā gaidīt visas labās lietas
no Tevis un augstu vērtēt Tavu dzīvības dāvanu. Āmen.
12.jūnijs Ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Arī cilvēkam, kas grēkojis pret cita cilvēka dzīvību varētu šķist
piemēroti tiekt: "Kungs, aizej no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks."
(Lūkas 5:8) Un tā būs patiesība. Jēzus nenoliedz šo patiesību par grēku.
Tomēr Viņš ir atnācis izpirkt un glābt pazudušo grēcinieku caur Savu
krusta nāvi, tādēļ Viņš var teikt Pēterim un katram, kura sirdsapziņa ir
nomākta – nebīsties.
Lūgšana: Kungs Kristu, kaut arī mūsu grēki mums saka, ka Tev būtu
mūs jāpamet, stiprini mūs ar Saviem vārdiem, ka Tevis dēļ mūsu grēki
ir piedoti. Āmen.
19.jūnijs Piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Katra cilvēka dzīvība ir dārga un vērtīga Dieva acīs, jo Viņš to ir radījis
un veidojis Sev par godu, uzturējis un atpestījis, nosaucis vārdā un
aicinājis mūžīgā dzīvībā ar Evaņģēlija sludināšanu (Jesajas 43:1-7). Arī
mēs esam Viņa radītie un aicinātie, kas sekodami savam Glābējam, mīl
dzīvību (1.Pēt. 3:10).
Lūgšana: Kungs Jēzu, dziedini mūsu prātus un sirdis ar Tavu
Evaņģēliju, lai arī mēs mīlam dzīvību. Āmen.
26.jūnijs Sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Šodienas lasījums no Pāvila vēstules Romiešiem mums atgādina, kāda
ir kristieša dzīve. Kristīts Kristus vārdā un iegremdēts Viņa nāvē,
kristietis ir nomiris grēkam un ir ceļā uz augšāmcelšanos. Viņš tagad
dzīvo Dievam caur Jēzu Kristu, kurš viņu atpircis no nāves slazda.
Nāvei vairs nav varas pār viņa nākotni, un viņš vairs nevēršas pie
nāves pēc problēmu risinājuma. Tagad viņš pieder Dzīvības Kungam.
Lūgšana: Kungs Jēzu, palīdzi mums arī ik dienu dzīvot savā Kristībā,
kurā esam iegremdēti Tavā nāvē un saņēmuši mūžīgu dzīvības
apsolījumu. Āmen.
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