
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   

1.maijs –  31. maijs   2022. Nr.5.

Jo tagad mūsu pestīšana ir tuvāk
nekā toreiz, kad kļuvām ticīgi.

(Romiešiem 13;11)

Pestīšana no šodienas uz mūžību

Kristietis  ir  cilvēks,  kuru  Dievs  ir  atmodinājis  no
pasaulīga snauda, un kurš caur šo atmodu ir iemantojis
mieru ar Dievu.

 Tomēr Bībelē mums tiek atgādināts, ka var iemigt
no jauna. Esiet modri...jūs nezināt kurā stundā jūsu Kungs
nāk.

Kad  mēs  nācām  pie  ticības  mēs  tikām  glābti,  jo
Jēzus nopelna dēļ saņēmām visu savu grēku piedošanu un
kļuvām par Dieva bērniem. Kristietība māca – mēs esam
glābti, lai tiktu glābti. Šajā rakstu vietā ir runāts par mūsu
pilnīgo glābšanu tiesas dienā, kad visi Jēzum piederīgie
ieies  mūžīgajā  dzīvībā  un  būs  glābti  mūžīgi  mūžos.
Pagaidām esam glābti cerībā, kura tomēr nav ne vāja, ne
bez pārliecības, bet gan nešaubīga un droša. Jo pagaidām



esam šajā pasaulē, savukārt mūžīgo glābšanu iemantosim
kad būsim nonākuši debesīs.

Ar  katru  nodzīvoto  dienu  nākam  tuvāk  savai
mūžīgajai  glābšanai.  Tādēļ  savai  mūžīgajai  glābšanai
šodien esam tuvāk nekā bijām vakar. Ar katru nodzīvoto
dienu laiks šajā pasaulē kļūst īsāks un mēs esam vairāk
pietuvojušies mūsu patiesajai Tēvijai, kas ir Debesīs. Ja
mēs par savu dzīvi un aiziešanu domājam šādi tas mūs
sagatavo  svētīgai  pāriešanai  no  šīs  pasaules  nākamajā.
Tāda  doma  mūs  pasargā  no  iemigšanas  un  ieslīgšanas
pasaulīgumā,  uztur  mūs  modrus,  jo  laiks  paliek  arvien
īsāks. Šajā dzīvē mēs dzīvojam ticībā un cerībā, nākamajā
mēs dzīvosim skatīšanā, mūžīgā Dieva skatīšanā.

Māc. K. Puķītis

 ~Lozungs~

 Ja jūs nemaināties un netopat kā
bērniņi, jūs neieiesiet debesu valstībā. 

( Mateja 18;3)

~Lūgšana~

 Dod mums savu mieru. Dod mums palikt
šajā mierā līdz galam,  un kad Tu mūs

sauksi prom no šīs dzīves, ļauj mums aiziet
mierā un drošībā, jo Tu esi augšāmcelšanās

un dzīvība. Un kad Tu reiz nāksi godībā
laiku beigās, dod mums priekpilnu

augšāmcelšanos. Āmen

~Informācija~

26. maijā Debesbraukšanas diena,
dievkalpojums plkst.17:00

Vasarsvētki šogad 5. jūnijā.  


