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Dārgie go4peace draugi, 

 

Neiedomājamais bija noticis. Jēzus draugi bija atzinuši Viņu par Mesiju. Viņiem bija skaidrs, ka 

Jēzus atbrīvos viņus no romiešu svešās varas. Viens no viņiem, Jūda, bija pat  nodevis Jēzu romiešiem. Pēc 

viņa domām, tas notika, lai paātrinātu brīdi, kad Jēzus parādīs savu Mesijas spēku un iznīcinās romiešus. Un 

tad viss izvērtās pavisam citādi. Jēzus parādīja savu spēku mīlestības bezspēcībā. Viņš ļāva sevi sist krustā, 

nomira nožēlojami kā noziedznieks. Šādā veidā viņš parādīja, cik tālu var aiziet mīlestība. Tā iet līdz pat 

cilvēka pamestības tumsai. 

 

Tur viņi stāvēja. Vai likmes bija liktas uz nepareizās kārts? Savu draugu un ģimenes priekšā viņi bija 

pilnīgi neveiksminieki. Šajā izmisumā un bezcerībā divi no mācekļiem devās ceļā uz Emmausu. Viņi 

izrunājās no sirds. Tas atnesa nelielu atvieglojumu. Pēkšņi ceļiniekiem  no nekurienes pievienojās svešinieks. 

Viņš maigi iztaujāja un visu notikušo atklāja jaunā gaismā. Emmausā Viņš palika kopā ar mācekļiem. Viņu 

sirdis dega. Pie kopīgas maltītes mācekļi atklāja, ka tas bija Jēzus. Viņš bija devis viņiem nepazītu gaismu, 

mieru, skaidrību un dedzīgu sirdi. Tad mācekļi Jēzu vairs neredzēja. Uzreiz bija skaidrs: viņiem bija jādalās 

šajā pieredzē. Tajā pašā naktī abi atgriezās Jeruzalemē, lai pastāstītu visu saviem draugiem. 

 

Vai tev kādreiz ir bijusi tāda pieredze, kad tava sirds dega, jo tai pieskārās Jēzus –sarunā, atklājumā, 

klausoties sprediķi, kopīgā pieredzē...? Atvēli laiku, lai par to padomātu. Ja esi atradis vienu vai divus 

draugus, ar kuriem kopā  vēliess iziet cauri šim gadam, dalies ar viņiem šajā mēnesī savā pieredzē. Arī 

Tomāša sirds reiz dega: 

 

 „Daudzus gadus es braucu kopā ar go4peace uz nometni Sarajevā. Ikreiz, kad mēs kopā strādājām 

daudzās darbnīcās, es savā sirdī sajutu prieku, ko citādi nepazinu. Es vienmēr visu gadu ar nepacietību gaidīju 

nākamo nometni. Vēlāk es reiz uz dažām dienām aizbraucu pie Mainolfa uz Kamenu. Es viņam pastāstīju 

par šo dedzīgo prieku savā sirdī. Mēs sēdējām uz soliņa saulē. Mainolfs maigi lika man saprast: „Zini, šis 

prieks tavā sirdī ir Jēzus pieskāriens. Nometnēs jūs sevi pilnībā atdevāt mīlestībai. Arī pārējie dalībnieki 

darīja to pašu. Un tad pēkšņi Jēzus ir tur – kā reāla persona. Viņš nav redzams mūsu cilvēciskajām acīm, bet 

jūs varat sajust Viņa klātbūtni priekā, mierā, pacietībā un jūsu degošajā sirdī. Es klausījos un atceros, kā man 

acis pildījās ar asarām. Tās bija prieka asaras. Esmu pārliecināts, ka arī jums ir bijusi šāda pieredze.“  

Dalieties savā pieredzē! – Share your experience! 
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