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Dārgie Vārda draugi, 

 

 viņš bija jauns un dinamisks – idejām bagāts. Dzīve un pasaule bija atvērta viņam, 

jaunam vīrietim, kurš dzīvoja līdzīgi kā astrologs pirms 2000 gadiem Ziemassvētku stāstā. 

Nākotnē viņš sapņoja par tālām zemēm, pie jauniem dzīves krastiem. Vienlaicīgi viss viņam 

bija kļuvis par šauru un mazu– ikdienišķā vienmuļība. Nedēļas laikā – darbs un stress – un 

nedēļas nogalē ārā no visa. Atpūta, atkarības, dejas, svinēšana, saziņa, spēles, sports, 

apmeklējumi… Bet sirds dziļumos nebija miera un piepildījuma. Viņa sirdī kvēloja ilgas pēc 

kaut kā vairāk. Viņš juta kādu mudinājumu. Dzīvē taču bija jābūt kaut kam vairāk. Viņam bija 

jātiek ārā – izšķiršanās bija notikusi.  Savas  

 

  Tur kaut kas spīdēja – kā zvaigzne. Viņš atrada divus sekotājus. Trijatā, kā „zvaigžņu 

tulki” no Austrumu zemes, viņi uzņēmās risku. Viņi atstāja visu un devās ceļā. Viņi 

uzdrošinājās iet dzīvē – sirdīs tos vadīja kāda noslēpumaina gaisma. Viņi sekoja savai ilgu 

zvaigznei. Un tad – pēc gara un nogurdinoša ceļa -  viņi atrada bērnu. Viņš aicināja tos iziet no 

sevis. Viņi nokrita ceļos un pielūdza. Šajā brīdī Dievs pieskārās viņu sirdīm. Ilgas sasniedza 

mērķi. Viņus piepilda dziļš prieks. Viņi satiek Jēzu nevis ar vēlmju sarakstu, Bet ar vienu 

vēlēšanos, būt pie Viņa. Vaigu vaigā, klausoties, čukstot un lūdzoties viņi iepazīst tā seju. Dievs 

viņiem vairs nav tikai ideja. Dzīves izšķiršanās brīdī Viņš tos sastapa. 

 

 Arī Kristīne baidījās izšķirties. Pēc skolas beigšanas viņu aizsūtīja uz valsti, kur dzīvoja 

viņas ģimene – uz Krieviju. Visu gadu viņa atradās pasaulē, ko tā nepazina, dinamiskā un plašā, 

pilnā rūpju un nabadzības. „Es vakaros bieži raudāju. Tas bija par daudz manai jaunajai 

dvēselei! Bet vienmēr bija cilvēki, kuri rūpējās par mani un bija man līdzās.“ Kad viņa man to 

stāsta, es redzu zvaigžņu tulku prieku viņas acīs. Arī viņa riskēja un izdarīja izvēli. Viņa atrada. 

Tātad:   „Izšķiries! – Set off!“ 
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