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Piemini mani, kad Tu
nāksi savā valstībā!
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(Lk 23,42)
__________________________________

Runā ar Jēzu!
Talk to Jesus!

Dārgie go4peace draugi,
viņa dzīve kaut kā nebija izdevusies. Viņš bija pastrādājis noziegumu. Un tagad par savu
kļūdu viņam nācās maksāt ar dzīvību. Viņiem visiem trim piesprieda nāvessodu un piesita
krustā. Sava paša sprieduma pamatojumu viņš varēja saprast. Tā bija alga par viņa darbiem“
(Lk 23,41). Viņam blakus karājās Jēzus – 33 gadus vecs, viņam blakus otrs noziedznieks. Jēzus
iestājās par mīlestības vēsti. Viņš daudzas netaisnības sauca to īstajos vārdos. Līdz ar to Viņš
ieguva reliģijas vareno nelabvēlību. Viņi panāca tiesas procesu, un, nu Jēzus netaisnīgi karājās
pie krusta.
Jaunajam cilvēkam vairs nebija ceļa atpakaļ. Viņa dzīve drīz būs galā.Vai dzīves laikā
viņam bija kāda saikne ar Dievu? Mēs to nezinām. Bet šajā brīdī viņš jūt lielu labvēlību un
žēlsirdību, ko sniedz Jēzus. Viņš skatās uz Jēzu un lūdz Viņu: „Jēzu, piemini mani, kad Tu
nāksi savā valstībā!“ Savās bēdās viņš uzrunā Jēzu tieši. Teiktajā dvēsele rod atbalstu un
paļāvību. „Jau šodien tu kopā ar mani būsi Paradīzē!“ viņš izdzird.
Pavisam negaidot kādai jaunai studentei vajadzēja atrast dzīvokli tālā pilsētā. Mēs bijām
jau ceļā uz šo pilsētu. Viņai telefoniski atteica piedāvājumu. Internetā viņa ātri sameklēja
piemērotu dzīvokli, kuru vajadzēja apskatīties vēl tajā pašā dienā. Ar telefonu viņa nosūtīja epastu dzīvokļa īpašniecei. Vai viņa atbildēs tik drīz? – Mūsu laiks bija ierobežots. Mēs lūdzām:
„Jēzu, ja tā ir Tava griba, liec šai sievietei e-pastu atrast un uz to reaģēt!“ Pēc 5 minūtēm
īpašniece jautāja, kad tikšanās ir iespējama. „Ja iespējams, pēc 15 minūtēm!“ atbildēja jaunā
sieviete. „Ak, tas nu gan ir sportiski, tomēr ir iespējams!“ skanēja atbilde. Nav tāda brīža, kad
ar Jēzu nevarētu runāt. Tātad: Runā ar Jēzu! – Talk to Jesus!
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