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AUGT ŽĒLASTĪBĀ
Apustulis Pētēris 2.vēstulē raksta: „Mēs gaidām pēc Viņa apsolījuma jaunas debesis un jaunu
zemi, kur taisnība mājo. Tādēļ,
mīļie, to gaidīdami, centieties, ka
Viņš jūs atrod ar mieru sirdī, neaptraipītus un nevainojamus, un
uzskatiet mūsu Kunga pacietību
kā glābšanai dotu. … Tad nu jūs
mīļie, to jau zinādami, sargieties,
ka, maldu līdzi aizrauti, nezaudējat savu stipro pamatu. Bet
audziet mūsu Kunga un Pestītāja
Jēzus Kristus žēlastībā un atziņā!
Viņam lai ir gods tagad un līdz
mūžības dienai!” (2.Pet 3:13-15a;
17-18)
Apustulis sēit pamaca mus, ka
lai gatavojamiēs Kristus otrrēizējai
atnaksanai, kad taps jaunas dēbēsis
un jauna zēmē, kur taisnība majo.
Sēptēmbra mēnēsī, kad skolas atsakas macības, un kad vasaras raza
gatavojas pilnbriēdam un iēvaksanai, arī mums, kas sēkojam Jēzum,
nodēr atkartot tas pamatvērtības,
kas gatavo mus Diēva plaujai Pastaraja diēna.
Pirmkart, mums ir jāāpzinās,
ka gaidām Vinā ierāsānos, kād no-

tiks liēlais parradīsanas brīnums—
jaunas dēbēsis un jauna zēmē. Gaidīsana viēnmēr ir saistīta ar zinamu gatavības un briēduma stavokli.
Kad skolēni gaida savu izlaidumu,
vini tam gatavojas, sakot jau no macību gada sakuma, ar visu priēksmētu intēnsīvu macīsanos un atkartosanu, lai varētu nokartot gala
ēksamēnus; vini sim notikumam
liēlakotiēs ir nobriēdusi. Ka mēs sodiēn gatavojamiēs un briēstam
Kristus sagaidīsanai? Vai ēsam atkartojusi un turējusi visu butiskako
Vina macība?
Otrkart, mes nedrīkstām pāzaudēt savu stipro pamatu. Nesāubīgi, ka musu pamats ir Kristus.
Liēkas, ka vinu pazaudēt jau ticīgajam nav iēspējams. Tomēr apustulis
brīdina un atgadina, ka varam gan.
Sēit iēt runa par skīstību un tīrību,
par grēku nozēlu, par musu iēksējo
cīnu ar visu nētaisnību un kardinajumiēm. Tapat mums ir jauzmanas
no viltus un maldu macībam un to
sludinatajiēm, kas daudzrēiz ir gruti atskirami no patiēsajiēm. Ticot
un sēkojot maldiēm, mēs varam pazaudēt savu stipro pamatu Jēzu

Kristu.
Trēskart, mums ir jāaug Jēzus
žēlastībā un atziņā. Kristietību nevar ta ka skola absolvēt. Jēb musu
gala ēksamēns bus Kristus atnaksanas diēna, bēt nē atrak. Tas nozīmē, ka mums visu so laiku, jēb visu
muzu, nēpartraukti ir jaaug un jamacas Kristus atzina un zēlastība.
Musu un arī citas kristīgas draudzēs sadas iēspējas pastav. Protams, ka cēntrala viēta tam ir diēvkalpojuma, kur Diēva vards tiēk uzklausīts, izskaidrots un nostipriPārdomas par dzīvību ir veidotas, lai palīdzētu mācītājiem un
draudzēm paraudzīties uz baznīcas gadu no dzīvības svētuma
viedokļa.
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14. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Mums piētiēk pat ar Diēva zēlastības druskam (Marka 7:28), bēt
mēs sanēmam visu klaipu caur Jēzu Kristu! Nav nēviēna tik spēcīga
“demona” vai tik ļieļa ļaunuma, kas
varētu mus izslēgt no Diēva zēlastības Kristu.
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15. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Mēs nēvaram sastaptiēs ar
problēmu, kuru Diēvs nēvarētu atrisinat (Marka 9:23). Pat tad, kad
musu ticība ir aptumsota ar nēticību (9:24), Diēvs paliēk mums uzticīgs Kristu.
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16. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Ja uznēmt bērnu – kadu, kurs

nats ar Altara Sakramēntu. Tomēr
ļoti noderīgas saja izaugsme ir arī
citu vēidu macības: Bībēlēs stundas, mazas maju grupas, jauniēsu
vakari un, protams, iēsvētēs macības lēkcijas.
Šoruden tas viss mums ir iespējams, lai mēs augtu savā ticībā un Kristus žēlastībā, gaidot
jaunās debesis un jauno zemi.
Āmen.
Macītajs Ojars Frēimanis

ir viēgli iēvainojums un kuram vajadzīgas rupēs – ir uznēmt Jēzu
(Mārkā 9:37), ko gān nozīme ātrāidīt bērnu? Uzskats, ka aborts un
asistēta pasnavība ir politisks jautajums, kas ir arpus Baznīcas misijas lauka, nēsatvēr garīgo rēalitati.
To rēalitati, kura parada, ka mēs
labpratak izvēlamiēs nogalinat vajako, ta viēta, lai rupētos par vinu.
Tada nēbija Kristus attiēksmē prēt
mums.
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17. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Jēkaba 5:13-16 dod prētlīdzēkli navēs kulturai – sabiēdrību, kas
ar rupēm un lugsanam kalpo Dzīvības Kungam.
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18. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Sodiēnas lasījumu viēnkarsa
skaidrība dod iēspēju uzturēt Diēva doto saviēnību starp vīriēti un
siēviēti (1.Mozus 2:18-25, Marka
10:2-16). Tās dod iespeju nosodīt

viēndzimuma laulības grēku, kas ir
prētējs sai skaidrajai patiēsībai, kas
pausta Svētajos Rakstos. Vēstulē
Ebrējiēm dod iēspēju piēcēlt katru

grēciniēku caur zēlsirdīgo un uzticamo augsto priēstēri – Jēzu Kristu
(Ebrejiem 2:14-18).
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