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Viņa susināja Viņa kājas ar 

saviem matiem, skūpstīja un 

svaidīja tās ar eļļu.     (Lk 7,38)                                                                                                                                                                                                                                                 
____________________________________ 

Esi drosmīgs! 

Have courage! 
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Dārgie go4peace draugi, 

 

  viņa vēlējās beidzot pamest savu netīro nodarbošanos. Viņa ilgojās pēc brīvības un 

patiesas mīlestības. Šī sieviete bija zaudējusi savu labo slavu. Pilsētā viņu pazina kā „bezvārda 

grēcinieci“. Šo traipu viņa vairs nevarēja nomazgāt. Un tad viņa sastapa šo jauno mācītāju no 

Nācaretes. Viņa skatiens ietiecās sievietes sirdī. Viņa jutās uzlūkota kā cilvēks – pilna 

mīlestības. Šis skatiens bija domāts konkrēti viņai, ļoti personiski. Šis vīrietis, Jēzus no 

Nācaretes nenosodīja viņu. Gluži pretēji: Viņa mīlošais, dziedinošais skatiens piecēla sievieti. 

Pateicoties Viņam, sieviete ieguva jaunu dzīvi. Šo mācītāju viņa vēlējās redzēt atkal. 

 

 Viņa uzzināja, ka Jēzus ir ielūgts uz maltīti kāda farizeja namā. Viņai tā bija iespēja, šo 

mācītāju vēlreiz redzēt un apliecināt dziļu pateicību. Viņa drosmīgi ieradās šajā jūdu vīriešu 

sabiedrībā. Sieviete raudāja no aizkustinājuma. Viņa mazgāja Jēzus kājas ar savām asarām un 

nožāvēja tās ar saviem matiem. Viņa bija paņēmusi līdzi dārgu eļļu kādā traukā. Farizejam 

redzot, ar šo eļļu viņa iesvaidīja Jēzus kājas.Tā bija iekšējas tuvības ar Jēzu zīme, kurš viņai 

bija dāvājis patiesu mīlestību.  

 

  Es drīkstēju vairākus mēnešu pavadīt kādu vecāku draugu līdz mūžības slieksnim. Kad 

es satiku viņu pēdējo reizi savu tuvinieku vidū, es viņu ilgi uzlūkoju. Viņš noglāstīja manu roku 

un klusi teica: „Paldies par visu!“ Mūsu skatieni sastapās. Pēc viņa nāves, es vēlreiz apmeklēju 

viņu un viņa ģimeni. Viņa sieva izņēma no mirušā kabatas kalnu kristālu, ko viņš dzīves laikā 

bija nēsājis līdzi. Viņa to deva man. Dziļi aizkustināts es jutu mūžības mirkli, vienību arī aiz 

nāves. Šad un tad ir vajadzīgas zīmes, kas pārsniedz visu pierasto. Esi drosmīgs!- Have 

courage!    

 

go4peace komandai   Meinolf Wacker 


