Un redzi, Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam.
(Mateja
evanģēlijs
28;20)
Nedēļa Priekules draudzē
Svētdiena: plkst. 10:00 DIEVKALPOJUMS
plkst. 16:00 AA Sapulce (Draudzes namā)
Otrdiena: plkst. 8:30 Rīta lūgšana (Baznīcā)
plkst. 18:00 AA sapulce (Draudzes namā)
Trešdiena: plkst. 12:00 Pusdienas (Draudzes namā)
plkst. 13:00 Svētbrīdis slimnīcā, -mēneša pēdējā
trešdienā ar Sv. Vakarēdienu
no plkst.15:30 līdz 17:30 -mācītāja pieņemšana
(Draudzes namā)
plkst. 18:00 vakara Dievkalpojums (Baznīcā)
Ceturtdiena: plkst. 8:30 Rīta lūgšana (Baznīcā)

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
Draudzes mājaslapā internetā www.priekules.lelb.lv var apskatīties
fotogrāfijas un iegūt aktuālo informāciju par draudzes dzīvi!
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Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība,
šās trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība. (1.Kor. 13;13)

Kristīgie tikumi
Katrs no mums ir dzirdējis tadus vārdus kā tikums,
tikumība. Ar ko mums tie saistās? Bieži ar tautasdziesmās
apdziedāto darba tikumu vai arī kristīgo tikumību, kas parasti
saistās ar aturēšanos no dzimumattiecībām pirms laulības.
Tātad tikums mums saistās ar darbiem- labā darīšana, sliktā
nedarīšana. Tas ir tāds virspusējs viedoklis, kas skar tikai
ārējās lietas, ko redz un izvērtē citi cilvēki. Bet kā Svētie
raksti māca, Dievs izpēta sirdi, Viņam ir atklāti visi siržu
nodomi. Ārējie darbi var arī nesakrist ar cilvēka dvēseles un
sirds stāvokli.
Vai esat kādreiz iedomājušies ka ticība un cerība
patiesībā arī ir tikumi, tāpat kā mīlestība? Šīs trīs lietas ko
piemin apustulis Pāvils ne vien ir tikumi, bet patiesībā ir
tieši galvenie kristīgie tikumi. Tas arī saprotams jo tieši ticība
Dieva apsolījumiem un cerība uz to piepildījumu nosaka
kristieša sirds un dvēseles stāvokli Dieva priekšā. Un tieši no
iekšējā stāvokļa izriet arī arējā dzīve un darbi. Nevelti Svētie
Raksti māca, ka bez ticības nevar Dievam patikt. Krietna
dzīve un labi darbi bez ticības darīti gan uzlabo šo pasauli un
sabiedrību, bet neko nelīdz mūžības priekšā. Jo mūžīgo

dzīvību mēs saņemam tikai ticībā un cerībā, tādēļ Svētie
Raksti saka – svētīgi mirušie, kas mirst iekš Tā Kunga.... jo
viņu darbi tos pavada (Jāņa atklāsme 14;13). Nevis visi
mirušie un viņu labie darbi, bet tikai tie, kas ir iekš Tā Kunga.
Vispirms nāk ticība un cerība un tad tām seko mīlestībā darīti
labie darbi.
Bet kāpēc apustulis paceļ mīlestību pāri par ticību un
cerību, sakot, ka tā ir lielākā no šim trim? Pestīšanu taču dod
ticība nevis mīlestība. Tādēļ, ka ticība un cerība mums ir
vajadzīgas tikai šajā dzīvē, jo tās ved uz Debesīm, bet kad
Debesis būs sasniegtas tās vairs nebūs vajadzīgas un beigsies,
jo skatīsim Pestītāju vaigā, klātienē, tad dzīvosim ne vairs
ticībā un cerībā, bet skatīšanā. Bet mīlestība paliks un vēl
vairāk tā taps pilnīga. Šeit šajā dzīvē mūsu iedzimtais grēks
un grēcīgā daba traucē mīlēstībai, grēka dēļ nekas šajā dzīvē
nav pilnīgs, tāpēc arī mīlam nepilnīgi, pa daļai. Bet Debesīs
grēks būs iznīcināts un mīlestība uz Dievu un cilvēkiem taps
pilnīga, jo tai vairs nebūs šķēršļu. Tā mīlestība, ko
piedzīvojam šajā dzīvē ir tikai vāja atblāzma no tās pilnīgās
mīlestības kuru piedzīvosim Debesīs, tā mīlestība uz Dievu,
ticības brāļiem un māsām, uz saviem ģimenes locekļiem ir
tikai aizsākums, aizmetnis, pumpurs, kas turpināsies debesīs,
kļūs pilnīga un no pumpura pārvērtīsies skaistā smaržojošā
ziedā.
Krucifiksa krusts ir balstīts uz trim pakāpienem, kuri
simbolizē šos trīs kristīgos tikumus, un apakšējais lielākais no
tiem simbolizē mīlestību. Jo Kristus krusts stāv uz Dieva
mīlestības pamata un no šī krusta arī izplūst trīs kristīgie
tikumi.
Māc. K. Puķītis

~Informācija~

21.septembris apustuļa, evanģēlista sv. Mateja diena.
29.septembris erceņģeļa Mihaela(Miķeļa) un visu svēto
eņģeļu diena.
Šobrīd draudzes namā noris remont darbi tiek
uzlabota un labiekārtota tualete.
Bunkas draudzē Dievkalpojumi:
10.septembrī plkst. 10.00
~Pārdomām~
Dzīvības vārds :
Palīdzība no Dieva man ir nākusi līdz pat šai dienai,
un es stāvu šeit, liecinādams kā maziem, tā lieliem,
ka nerunāju neko, ko nebūtu pravietojis Mozus un
pravieši - ka Kristum bija jācieš, ka Viņš ir Pirmais,
kam bija augšāmcelties no mirušajiem, pasludinot
gaismu šai tautai un pagāniem.
Apustuļu Darbi 26:22-23

Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien
un mūžos!
Vēstule ebrejiem 13:8
Pārpublicēts no vipirro.blogspot.com.
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