ATSPIRDZINĀJUMS

Beidzamās dienās daudz dzirdam par ļaudīm, kuriem slāpst pēc aukstas ūdens lāses. Viesuļvētras
Amerikā, Sudānā; zemes trīces Meksikā, pārplūduši un izmirkuši lauki Latgalē nes postu dzīvēs
tiem, kuriem ļoti slāpst pēc skaidra, auksta, ūdens. Tieši šodien, mācot bioloģijas klasē par ūdeņa
sastāvu un par tā neatvietojamo vajadzību sapratām, ka cilvēkam prasās dzert auksta ūdens!
Tāpat kā šodien, tā tas bija arī Jēzus laikā, ļaudīm bija dziļas slāpes pēc auksta ūdens. Tāpat, arī
pirmās kristīgās draudzes dienās bieži nama īpašniekam bija grūti pasniegt aukstu ūdeni saviem
viesim. Nama īpašniekam bieži nebija iespējams auksto akas ūdeni nogādāt no tālas akas saviem
viesiem. Saprotams, mājās nebija ledus skapis un tādeļ nenācās viegli pasniegt kādam aukstu
ūdens kausu. Tadēļ, kad viesis baudīja aukstu, atvēsinātu ūdeni, tad nebija mazākās šaubas ka
bija lietotas daudz pūles lai viņš saņemtu to vislabāko.
Dzīve māca, ka bieži nekas nenāk viegli. Ir jālieto daudz pūles, laiku, pat naudu, lai veiktam ko
labu, ko svētīgu. Ar visu to, kaut gan tas ir grūti, Jēzus māca sekotājiem pasniegt aukstu ūdeni tiem
kuriem slāpst, pat vienam no viss mazākiem. Ja ņemam nopietni mūsu nodomu atrasties Jēzus
sekotāju pulkā, tad esam arī Viņa skolnieki.
Skaistām vasaras dienām vienumēr seko rudens un drīzi pēc tam nāk aukstā ziema. Tādēļ, šodien,
griežot mūsu skatus uz Latviju, kur siltai vasarai arī strauji sekos rudens un auksta ziema,
nedrīkstam ignorēt, aizmirst tos, kuriem nav pat pajumte kur vakarā apmesties; nav iespējams
dabūt dzert kausu aukstu ūdeni, pat baudīt dienišķo maltīti. Caur ALBA māsu apvienību, rudenī
esam snieguši garīgu un miesīgu veldzi mūsu līdzcilvēkiem. Mēs esam pasnieguši dienišķo maizīti
un veldzinošo ūdens kausu un ar to paklausījuši ko Jēzus māca – “… pasniegt auksto ūdeni.” Tā,
dzīvojam pēc Jēzus mācībam – ar auksto ūdeni liecinām par mūsu Kunga mīlestību.
Mīļie brāļi, māsas, draugi lieku jums uz sirds ar jūsu ziedojumiem atbalstīt LBDS sieviešu
kalpošanas apvienības zupu virtuves. Šī ir žēlastības dāvana! Ziedojumi ir sūtami ALBA kasierim
Ģirtam Stūrmanim (271 Winthrop Lane, Wayne, PA 19087); nozīmejot zupu virtuvēm.
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