PAREIZAIS NUMURS
„Tad nu es pamācu tevi vispirms turēt lūgšanas, pielūgšanas, aizlūgšanas, pateicības lūgšanas par
visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu
dzīvi visā dievbijībā un cienībā. Tas ir labi un patīkami Dieva, mūsu Pestītāja, priekšā, kas grib, lai visi
cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas. Jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu
un cilvēkiem ‐ cilvēks Kristus Jēzus, kas Sevi pašu ir nodevis par atpirkuma maksu par visiem, par
liecību savā laikā.”( 1.Tim 2: 1‐6).
Mīļie draugi Jēzū Kristū
Pagājušo nedēļu, agri no rīta, mūsu mājās zvanīja telefons, un iztraucēja no miega. Mana sieva
atbildēja, un zvanītājs jautāja, vai šis ir ugunsdzēsēju serviss. Bija skaidrs, ka zvanītājs bija piespiedis
nepareizo numuru.
Tas diezgan bieži gadās. Lai kādam piezvanītu, Tev jāsastāda numurus pareizā secībā. To mēs visi labi
zinām. Ja Jūs gribat mani sazanīt mājās, jāzvana 9715 3424. Ja izmaina kādu no šiem numuriem un
iznāk zvanīt 9715 3442 tad telefons manā mājā neatskanēs, bet gan kautkur citur.
Tas ir kaut kas , ko mēs visi labi saprotam. Ir ļoti svarīgi zvanīt pareizo numuru.
Šo domu pārnesot uz cilvēka atteicībām ar Dievu, varam teikt, ja gribam uzņemt kontaktu ar īsto
patieso Dievu, ir ļoti svarīgi lietot pareizo ceļu, vai numuru.
Ja Tu gribi kontaktu ar Dievu, bet Tu tuvojies caur Muhamedu, Tu Viņu nesasniegsi. Ja Tu mēģināsi
caur Budu, vai Krišnu, Tu Viņu nesasniegsi.
Pavisam skaidri ir viens numurs, viens avots, viens ceļš, kā pie Dieva tikt un tas ir Jēzus Kristus.
Daudzi domā , un ir mācīts ka ir citi numuri, kas der. Piemēram pielūgt Svētos, vai Mariju.
Kādu laiku atpakaļ man bija interesanta saruna ar taksometra šoferi. Viņš bija katoļticīgs un mēs
sākam pārunāt ticības lietas. Viņš sāka man teikt, ka viņš Dievu lūdz caur Mariju un prasīja manas
domas par to. Es viņam teicu, kāpēc man runāt ar sekretāru, ka varu runāt ar pašu Prezidentu. Viņš
gandrīz iebrauca stabā!
Es viņam skaidroju, ka mums vajag Dievu lūgt caur Jēzu un nevis Mariju, vai citiem svētiem. Mums ir
tieša līnija ar Dievu. Tiešais savienojums. Viņš man teica ka viņš nav cienīgs runāt ar pašu Jēzu. Es
atbildēju, ka arī es neesmu, neviens nav, bet mīlestībā un žēlastībā Kristus ar savām izlietām asinīm
pie krusta ir izdarījis to iespējamu.
Mūsu šodienas teksts to mums tik skaidri pasaka. Piektā pantā Pāvils raksta:”Jo ir viens Dievs, kā arī
viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem‐ cilvēks Jēzus Kristus, kas sevi pašu ir nodevis par atpirkuma
maksu par visiem, par liecību savā laikā.”
Ir viens Dievs, un viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem‐ cilveks Jēzus Kristus. Ir tikai viens ceļš pie
Dieva, un tas ir Jēzus Kristus. Viņš pats sacīja:” ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie
Tēva kā vien caur Mani.”( Jāņa evaņģēlijs 14:6).
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Viņš skairdrāk to nevarēja pateikt, bet tomēr maz ir, kas to saprot. Tik daudzi vēl zvana nepareizo
numuru, un nāk pa nepareizo ceļu.
Kādreiz domāju kāpēc? Lielā mērā tapēc, ka atzīt to, ka Kristus ir vienīgais ceļš, nozīmē pilnīgi no visa
cita atteikties. Visas pasaules reliģijas, liek uzsvaru uz to, ka Tev kaut kas jādara, lai saņemtu Dieva
labvēlību.
Dievs uz mums caur Kristu saka – Es Tevi mīlu. Nav nekas, ko Tu vari darīt, lai Es Tevi mīlētu. Es Tevi
mīlu, kāds Tu esi. Es Tevi mīlēju, pirms Tu pat biji.” Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu
vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību”( Jāņa
evaņģēlijs 3:16).
Nekas mums nav jādara, vienīgais ‐ ticēt, pieņemt Viņa mīlestības dāvanu. Viss ir izdarīts.
Jēzus pēdejie vārdi pie krusta Golgotā bija ‐ Viss piepildīts.
Viss ir izdarīts. Viņam mirstot, smagais, lielais aizskars pārplīsa uz pusēm no augšas līdz apakšai. Ar
Viņa svētām, šķīstām, nevainīgām asinīm ‐ debesis ir atvērtas grēciniekiem. Telefona līnija atvērta!
Daudziem tas nav pieņemams. Pāvils pat raksta, ka krusts ir ģēķība tiem, kas pazūd ‐ kas netic.Mūsu
cilvēciskā dabā ir tendence domāt ka mums vajag nopelnīt, jeb kaut kādā veidā kaut ko darīt, lai
iegūt Dieva labvēlību ‐ bet pie krusta viss ir izdarīts ‐ viss piepildīts.
Mums , paldies Dievam, ir starpnieks ‐ Jēzus Kristus. Viņš ir vairāk kā starpnieks. Viņš ir mūsu
tuvākais, mīļaikais, labākais draugs. Caur Viņu mums ir tas numurs, kas mūs savieno ar Dievu. Kāds
reiz to dziesmā nosauca Ķēnišķīgo telefonu‐ ‘ Royal telephone.’
Ar Jēzu līnija vienmēr vaļā. Nekad nav aizņemta, vai atvienota. Dievs vienmēr ir otrā galā‐ Viņš mūs
uzklausa, un Viņš vienmēr atbild. Ne vienmēr, kā mēs iedomājamies, bet vienmēr mums par svētību.
Jēzus kaut ko ļoti spēcīgi ir teicis par šo telefona līnīju. Ieklausīsimies Viņa vārdos:”Ne jūs Mani esat
izredzējuši, bet Es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus un jūsu augļi paliek, jo
visu, ko jūs Tēvam lūgsit Manā Vārdā, Viņš jums dos” (Jāņa evaņģēlijs15:16).
Ļoti spēcīgi vārdi. Visu, ko jūs Tēvam lūgsit manā vārdā ‐ viņš Jums dos. Netik vienreiz Jēzus šo sacīja‐
bet atkārtoti.Kur divi vai trīs ir vienprātīgi kautkādu lietu dēļ, ko lūgsit Tēvam manā vārdā, Viņš Jums
dos.
Tas nenozīmē ka varam lietot lūgšanu kā kaut kādu automātu kur piespiežam pogas un iznāk tas ko
gribam. Lūgt Jēzus vārdā nozīmē paļauties, pakļauties Dieva prātam. Sevi pilnīgi nodot Viņa rokās.
Svētīgākā vietā savā dzīvē mēs nevaram būt un drošākās rokās sevi nevaram nodot.
Dievs mums savā žēlastībā un mīlestībā ir dāvājis atvērtu telefona līnīju. Tā neko nemaksā, tā mums
ir dota mīlestībā. Mums vajaga iemācīties to lietot, un uz to paļauties. Pāvils mudināja Tesaloniķiešu
draudzi lūdziet bez mitēšanās Dievu. Turiet šo klausuli tuvu pie auss‐ tuvu pie sirds.Uzturi dzīvu
kontaktu ar Dievu visur un vienmēr.
Lai Dievs mums palīdz.
Āmen.
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