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Tagad mana dvēsele ir satriekta;
ko lai es saku?

Tēvs, izpestī mani no šīs stundas?
Bet tāpēc jau šai stundā esmu nācis.

(Jāņa 12;27)

Šī stunda

Jēzus patiess Dievs, tas daudzus noved pie domas,
ka  Viņam nesagādāja  lielas  grūtības  ciešanas  un krusta
nāve. Dievam viss ir iespējams un neprasa nekādas pūles.
Un Viņš protams zināja par augšāmcelšanos, Viņš zināja
uz kurieni iet.  Kas tā domā tas nav iepazinis ne Dievu
Tēvu ne Dēlu, tas ir aizmirsis, ka mēs apliecinām Jēzu ne
tikai kā patiesu Dievu, bet arī cilvēku.

Šī rakstu vieta ļauj mums saredzēt Jēzu kā patiesu
cilvēku, ieskatīties dziļi Viņa dvēselē, saredzēt cilvēcisku
noskumšanu un raizes nāves priekšā.  Viņš apzinās caur
kādām ciešanām un smagu nāvi Viņam jāiet, Viņa dvēsele
ir satriekta un Viņš sevī izcīna šo cīņu pret izmisumu, kā
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katrs no mums. Un savu cīņu Viņš uzvarēja pateicoties
Tēva  balsij,  kas  Viņu  stiprināja.  Mēs  ieraugam  gan
patiesas  Dievišķās  skumjas,  gan  patiesu  mīlestību,  kas
ziedojās.

Mēs  smagas  izšķiršanās  priekšā,  nedzirdam  Tēva
balsi no debesīm, bet varam droši ticēt, ka tādos brīžos
Viņš uz mums raugās tāpat kā uz savu Dēlu, jo kristībā
esam kļuvuši par Dieva bērniem. Šobrīd mēs dzīvojam,
var teikt tuvu sērgas un kara apstākļiem, un nav brīnums
ja daudzi piedzīvo nemieru, šaubas un bailes, par sevi un
saviem tuviniekiem.  Ja  briesmu  stunda  mūs  piemeklēs
neviens no mums nevar garantēt, ka nenobīsies, ka nekļūs
par nodevēju. Mūsu acu priekšā ir Pēteris kurš kamēr bija
drošībā  solīja  savu dzīvību par  Jēzu atdot,  bet  briesmu
brīdī noliedza savu kopību ar Jēzu. Bet tomēr vēlāk viņš
piedzīvoja žēlastību un Jēzus savā lielajā mīlestībā viņu
atjaunoja  ticībā.  Tādēļ  ka  caur  savu  Dēlu  Jēzu  Kristu
Dievs uz mums raugās kā uz saviem bērniem, Viņš no
mums neatteiksies un tādēļ, lai cik dziļš būtu kritiens vai
nodevība  mums  ir  zināms  ceļš  pa  kuru  atgriezties  pie
Tēva,  grēknožēla  un  atjaunošana  žēlastībā  caur  Dieva
Dēlu Jēzu Kristu.

Māc. K. Puķītis

  

 ~Lozungs~

Patiesi šis bija Dieva Dēls! 
(Mateja 27;54)  

~Lūgšana~

 Kungs Jēzu, ļauj mums būt starp tiem,
kas dodas kopā ar Tevi uz Jeruzālemi,

kas ieiet Svētajā pilsētā kopā ar Tevi un
kas saņem mūžīgu svētību Tavā nāvē,

augšāmcelšanā un uzvarā. Āmen


