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Lai notiek tā, kā tu esi 

ticējis!                           (Mt 8,13)                                                                                                                                                                                                               
______________________________________ 

Uzticies Jēzum! 

Trust Jesus! 
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Dārgie go4peace draugi, 

 

 viņu no tālienes pie Ģenezaretes ezera pārcēla darba dēļ.  Viņš bija romiešu garnizona 

virsnieks. Viņš uzkalpojās starp vienkāršiem karavīriem.  Šis virsnieks priekšzīmīgi rūpējās par 

mājas ļaudīm. Vietējie iedzīvotāji bija jūdi. Viņiem šis cilvēks bija svešinieks, pagāns. Viņš 

zināja, ka dievbijīgie jūdi nekad nepārkāptu viņa mājas slieksni. Viņiem to aizliedza likums. 

 

 Kā romiešu kapteinis, viņš zināja daudz. Viņam nepaslīdēja garām arī jaunā skolotāja 

uzstāšanās, kuram daudzi uzticējās. Šis mācītājs nerunāja tukšu. No Viņa vārdiem nāca tāds 

spēks, kas izdziedināja slimos. Šī pieredze iedrošināja virsnieku vērsties pie Jēzus. Viņš teica: 

„Kungs, mans kalps guļ mājās un cieš lielas sāpes!“ Jēzus vēlējās doties uz virsnieka mājām. 

Tas nozīmētu, ka Viņš pārkāpj likumu. To kapteinis Jēzum nevēlējās nodarīt un atbildēja: „Es 

neesmu cienīgs, ka Tu nāktu zem mana jumta, bet saki tikai vārdu, un mans kalps kļūs vesels. 

Arī man ir jāpilda pavēles, un man pašam ir pakļauti karavīri; es saku vienam: ej! Un viņš iet, 

un otram: nāc!, un viņš nāk.“ Šī ticība aizkustināja Jēzus sirdi. Viņš teica virsniekam: „Ej! Lai 

notiek tā, kā tu esi ticējis.“ Šajā brīdī kalps kļuva vesels. 

 

 Mani sasniedza kādas vecākas kundzes zvans: „Iedomājies, uz vienu gadu mūsu draudzē 

būs priesteris no Āfrikas. Viņam vajadzīgs dzīvoklis netālu no baznīcas“. Es uzreiz atcerējos 

dienas moto: ‚Izej no sevis, izveido mēs!‘ Es biju aizkustināts. Es dzirdēju no paziņām: Pie 

mums atrast dzīvokli? Tad tev jāgaida 5 gadus garā rindā. Neiespējamā misija!  Es lūdzos uz 

kādu mirušo priesteri: Tagad man vajadzīga tava palīdzība! – Tad es apsēdos pie telefona. Es 

saņēmu norādes: Pretī baznīcai ir brīvs labi mēbelēts dzīvoklis. Sazvanīju dzīvokļa īpašnieku. 

Telefonsaruna noritēja labā gaisotnē. Sarunas beigās bija skaidrs, īpašnieks izīrēs dzīvokli 

priesterim no Āfrikas. Mēs satikāmies dzīvoklī. Es biju pārsteigts. Tur bija viss dzīvei 

nepieciešamais. Kad devos mājās, man bija skaidrs: Tikai palīdzība no debesīm darīja to 

iespējamu.“ – Uzticies Jēzum! Trust Jesus! 
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