Adventa laika cerībā gaidot Ziemsvētkus
Adventa laiks ir gaidīšanas
laiks, kam parastā iezīme ir
cerība. Jo grūtāki un juceklīgāki,
tumšāki laiki, jo spēcīgāka
cerība, ka patiesi Dieva
apsolījumi vēl spēkā. Tā Bībele
definē cerību. Tā ir pārliecība,
ka
Dievs
izpildīs
savus
apsolījumus. Reiz Dievs bija
solījis: “Tavā priekšā ir droša
nākotne, un tava gaidīšana tevi
nevils.” (Sak. 23:18) Pirmajā
Ziemsvētku brīnumā Vārds tapa
miesa un Dieva solījumi
piepildījās. Piedzima Jēzus Kristus, kurā bija dzīvība, un dzīvība bija pasaules
gaisma!” (Jņ 1:4)
Bija klusa nakts, gandrīz kā apburtā skaistumā. Dievs likās tik tuvu. Nekas 9.
februārī neliecināja, cik drīz vīruss ielauzīsies pasaulē un to pārvērtīs. Ieejot Adventa
laikā, ap mums pandēmija, konflikti, krīzes un asākas cilvēku domstarpības vairo
tumsu, maz dāvā cerību. Kristus to atjauno, mums atgādinot: “Es esmu pasaules
gaisma. Kas seko man, tas nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma.” (Jņ 8:12)
Un aug cerība pasaulē, kad dodamies no tumsa Viņa gaismā!
Gadu simteņiem ilgi šī gaisma atspīdējusi ticīgo sirdīs un dvēselēs, pat ja nācies
gaidīt, izturēt pārbaudījumus, pārvarēt ciešanas. Šogad mācītājam Paulim Urdzem
būtu bijusi 100 gadu dzimšanas diena. Vācu bēgļu nometnē, 1948. gadā, kad latvieši
dzīvoja lielā nedrošībā un neziņā par savu nākotni, vēl būdams teoloģijas students,
izdevumā „Dzirkstele”, viņš bēgļus iedrošināja jo sevišķi šādā laikā neaizmirst, ka:
“Kristīgajai draudzei jāparāda pasaulei, kas ir patiesa kopība, ka mīlestība nav tikai
tukšs vārds. Mēs tagad redzam, cik ļoti mums tomēr šīs mīlestības trūkst. Lūgsim, lai
Dievs sūta savu Garu, lai dod mums patiesu draudzi, lai dod kopību, lai dara mūs par
Kristus mācekļiem, kuru pazīšanās zīme ir mīlestība. Virs zemes nav pilnības, šeit viss
ir tikai pa pusei. Bet mums ir droša cerība, ka tas Kungs mūs ved pilnībai pretī…”
Šajā Adventā daudziem varētu likties, ka viss ir tikai pa pusei. Neskaitāmiem
cilvēkiem augušas rūpes par pasaules, savu un bērnu fizisko, garīgo un finansiālo
veselību. Aug bailes par to, kāds būs 2021. gads. Turēsimies drošā cerībā,
nenomaldīsimies tumšo domu mežā, atcerēsimies, ka mēs piederam Tam, Kurā “mājo
visa Dieva pilnība miesā, un jums ir dota pilnība viņā, kas ir galva ikvienai valdīšanai
un varai”! (Kol.2:9) Ne pa pusei mums ir dota pilnība Viņā! Ja ne dievnamos, tad
virtuālajā pasaulē, dalīsimies lūgšanās un dziļā pateicībā Dievam, ka Viņš tik pilnīgi
piepildījis savus apsolījumus!
Pateicos Dievam par Viņa žēlastību un mūsu Baznīcu pasaulē! Pateicos
Prezidijam, Virsvaldei, katrai draudzei, ka tik uzticīgi, atjautīgi un svētīgi kalpojat! Lai
Dievs turpina dziedināt šo pasauli un svētī mūsu darbu! Tuvojoties Ziemsvētkiem – kā
Latvijā, tā pasaulē – lai jūsu sirdis kļūtu gaišākas un cerībā atjaunotas! Novēlu Dieva
mīlestības un Kristus gaismas bagātus Viņa dzimšanas svētkus!
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