--- piepildījums ir šī uzticības pilnība. Ja Viņš ir teicis: “Nāc!” - tas nozīmē – es drīkstu, es varu, es
spēju! Viņa aicinājums ir spēcīgāks par pasaulīgiem apstākļiem. Mūsu sirds un mūsu gudrais,
veselais, aukstais prāts mūs gremdē. Viņš gremdē mūs tad, kad mēs stāvam šinī lielajā uzvarā pāri
visiem apstākļiem, pāri visām neiespējamībām. Palikt nenogrimušiem, palikt šinī uzticības saistībā
ar Jēzu.
Šis notikums mums atklāj visu šo cilvēcīgās dzīves un cilvēcīgās attieksmes ar Jēzu – visu
šo gammu, kā viņa risinās mūsu priekšā, mūsu dzīvē. Mēs stāvam kādā cīņā – cīņā ar mūsu iekšējo
cilvēku par to labprātību un drosmi Jēzus dēļ un ar Jēzu uzdrošināties. Cīņa ar to, kas mūs velk
atpakaļ. Mūsu tīri cilvēcīgais, ar kuru mēs tā dižojamies kādreiz dzejiski un poētiski, un filosofiski.
Tīri cilvēcīgais – tas mūs pazudina.
Nešaubies! Nešaubies! Jēzus uzaicinājumā ir ne tikai atļauja mums uzdrošināties, bet arī tas
spēks, ko vajag. Būt ar Viņu! Būt ar Viņu. Jūra norimst... Viss, kas likās ir draudējis, atkāpjas Viņa
priekšā. Tikai viena lieta vēl paliek ----- nekas ----- Mūsu priekšā ir ---- Mans Kungs un mans
Dievs. Patiesi, patiesi! Patiesi Tev pieder visa vara debesīs un virs zemes, visa vara un spēks pie
manis un pār mani.
Āmen.
Kungs Jēzu Kristu! Varenais un visuspēcīgais, mūsu Pestītājs, patvērums un spēks! Mēs
pateicamies Tev, ka Tu joprojām esi mūsu vidū un esi šodien tas pats, kas biji vakar un būsi līdz
pasaules galam -----. Mēs Tavā svētajā patvērumā esam un lūdzam – svētī un stiprini mūs, ka mēs
Tev piederam, ka mēs uzdrošināmies sevi visu pāri pār visiem mūsu dzīves apstākļiem nodot un
uzticēt Tev. Svētī, lai mēs ar drosmi un prieku, un spēku klausām Tavam aicinājumam un saņemam
no Tevis Tavu dievišķo prātu un gribu, un Tavu dievišķo palīdzības spēku!
Lai Tava žēlastība parādās pie Tavas draudzes visā pasaulē! Lai viņa ir ar mūsu mīļo garīgo
māti --------viņas krusta nešanā. Lai Tava žēlastība ir ar mūsu mīļo tautu ---, sargādams viņu no
visām briesmām, posta un nelaimes, un piemeklējumiem. Piešķir Tavu garu, gudrības, taisnības,
pilnības garu visiem tiem šai pasaulē, kas vada tautu likteņus un likumus! Tava valstībā nāk, un
Tavs spēks un gods ir parādījies. Piestājies, palīdzēdams, žēlodams ------- tiem, kas ir grūtumā un
bēdās, piemeklējumos un nelaimē. Stiprini un iedrošini visus mazticīgos un šaubīgos paļāvībā un
drosmē piederēt Tev! Esi ar visiem tiem, kas ir šaubās un izmisumā, kas ir vajāšanās un briesmās,
slimības sāpēs, vecuma vārgumā un nāves priekšā. Apžēlojies par tiem, kurus šeit, Tavā priekšā
esam saukšanu vārdā ----. Un dodi mums visiem, kad visu lietu mērs būs pilns, mūsu ---- būs
pabeigtas, ka mēs drīkstētu Tevi uzlūkot Tavā godības spožumā, lai Tev sacītu patiesību par to, ko
mēs šeit neprotam izteikt un nespējam pat aptvert. Paklausi mūs! Aizstāvi mūs pie Tēva mūsu
lūgšanās, kā Tu mums esi solījis!
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Kungs Jēzu Krist, Tu Kungs un Dievs, Tu Kungs un Dievs, paklausi, ko mēs lūdzamies!
Aizstāvi mūs pie Tēva! Tavā vārdā mēs Viņu saucam, lūgdamies, kā mūs esi mācījis: “Mūsu Tēvs
debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs
zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs
piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev
pieder valstība, spēks un gods mūžīgi.” Āmen.
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