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Paturi Jēzu laivā!
Keep Jesus on board!

Dārgie go4peace draugi,
tās viņam bija dramatiskas dienas. Kā daudzi jauni cilvēki mācekļu lokā, arī viņš lika uz
Jēzu lielas cerības. Viņš pameta vecos plānus un sekoja Jēzum. Viņa vārdi pavēra dzīvē jaunus
apvāršņus. Taču Jēzus uzstāšanās nepatika reliģiskajām autoritātēm. Jēzus lika tiem saprast, ka
viņu reliģiskais aparāts vairs nedarbojās. Tātad viņi darīja visu, lai Jēzu nogalinātu. Viņš nomira
ciešanās pie krusta kā noziedznieks.
Šie skati vairs neizgāja viņam no prāta. Vajadzēja par to runāt.Un tā viņš kopā ar savu
draugu Kleofu devās uz kādu ciemu, ko sauca par Emmausu, netālu no Jeruzalemes. Viņš runāja
par visu, kas nospieda dvēseli. Viņiem pievienojās kāds svešinieks. Viņš jautāja, par ko viņi
runājot, un kas Jeruzalemē esot noticis. Abi draugi vēl vairāk ļāvās izmisumam. Vai tad šis
svešinieks neko nezināja? Un tā viņi sāka stāstīt par savām cerībām un sapņiem, par dusmām
un vilšanos. Svešais uzmanīgi klausījās. Tad viņš sāka visu notikušo sakārtot. Viņi jutās saprasti
un ieguva jaunu skatījumu uz dzīvi. Radās kvēlojošs prieks. Tā viņi nonāca Emmausā. Viņi
uzstājīgi lūdza svešinieku palikt. Abiem kā zvīņas nokrita no acīm. Tas bija Jēzus, kurš viņus
pavadīja – klātesošs kā augšāmcēlušais. Un tad viņi To vairs neredzēja. Viņi tūdaļ steidzās uz
Jeruzalemi – ar degošām sirdīm. Viņiem vajadzēja dalīties ar šo ziņu.
Vajadzēja sagatavot tulkojumu. Mums vēl bija divas stundas. Zuda drosme, mēs taču
jau visu dienu pie tā strādājām. Katrs juta, ka vieglums, ar kādu mēs strādājām, pazuda. Mēs
uzvārījām vēl pa kafijas krūzei un viens otram apsolījām, palikt aiz mīlestības. Mēs strādājām
tālāk. Izdevās ļoti labi. Apslēptais Jēzus dāvāja mums spēku, prieku un pacietību. Ir vērts būt
kopā ar Viņu: Paturi Jēzu laivā! – Keep Jesus on board.
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